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W dniu 29 lipca 2021 r. w Sali Domu Kultury w Będzinie odbyła się XXXIX 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.  

 

 

 

Informacje na temat przeprowadzonych głosowań są dostępne online na portalu 

http://www.rada.bedzino.pl  

Pkt. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:07:24 – 00:08:57 

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

sesji na 15 radnych, obecnych jest 13 radnych, co stanowiło o prawomocności podejmowanych uchwał. 

Przewodniczący przywitał wszystkich obecnych radnych gminy, Zastępcę Wójta Gminy Będzino Dariusza 

Markowskiego, Skarbnik Patrycję Woltmann oraz merytorycznych pracowników urzędu gminy. 

 

Obecność radnych na rozpoczęciu sesji: 

Obecni:  

 Tomasz Baczyński 

 Joanna Banaszczak 

 Sławomir Bryliński 

 Adam Gołębiewski 

 Mariusz Gosławski 

 Barbara Grudzień 

 Eugenia Imbiorowska 

 Andrzej Jóźwiak 

 Piotr Kołpacki 

 Andrzej Krawiec 

 Krystyna Najdzion 

 Andrzej Nożykowski 

 Lucyna Parol 

Nieobecni: 

 Grzegorz Sztulc 

 Diana Kret 

 

Nagranie video z sesji jest dostępne pod adresem:  

https://www.youtube.com/watch?v=0m_5UaqokKA 

oraz w Biurze Rady Gminy w Będzinie 

 

http://www.rada.bedzino.pl/
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Pkt. 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:08:58 – 00:11:57 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów: 

 

a) Protokół nr XXXV/2021 z dn. 30.04.2021 r. 

b) Protokół nr XXXVI/2021 z dn. 28.05.2021 r. 

c) Protokół nr XXXVII/2021 z dn. 10.06.2021 r.  

4. Raport o stanie gminy w 2020 r. 

       a) przedstawienie informacji o raporcie; 

       b) debata; 

       c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania 

          (Projekt nr 1). 

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 r. 

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 r. oraz opinii Regionalnej 

Izby Obrachunkowej na temat wykonania budżetu gminy za 2020 r.; 

b) opinie poszczególnych komisji Rady Gminy na temat wykonania budżetu za 2020 r.; 

c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z  

wykonania budżetu Gminy Będzino za 2020 rok (Projekt nr 2); 

d) przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej dot. absolutorium oraz opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej na temat wniosku; 

e) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu 

wykonania budżetu gminy za rok 2020 (Projekt nr 3). 

6. Wolna trybuna. 

7. Podjęcie uchwał: 

 

a) Projekt nr 4 – Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.; 

b) Projekt nr 5 – Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino 

na lata 2021-2029; 

c) Projekt nr 6 – Uchwała w sprawie zaopiniowania - przez Zarząd Powiatu w Koszalinie - 

propozycji  zaliczenia dróg na terenie Gminy Będzino do kategorii dróg gminnych; 

d) Projekt nr 7 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze 

sprzedażą udziału w częściach wspólnych w drodze bezprzetargowej; 

e) Projekt nr 8 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie praw własności nieruchomości 

oznaczonych nr działek 142/18, 142/22, 142/23 oraz 142/24 położonych w obrębie 

ewidencyjnym Tymień w Gminie Będzino;  

f) Projekt nr 9 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w 

formie bezprzetargowej użytkownikom wieczystym gruntu; 

g) Projekt nr 10 – Uchwała w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy; 
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h) Projekt nr 11 – Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania; 

i) Projekt nr 12 – Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie 

Będzino na lata 2019-2023 za rok 2020; 

j) Projekt nr 13 – Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino; 

k) Projekt nr 14 – Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok 

obrachunkowy 2022  w celu realizacji zamówienia publicznego; 

 

8. Podsumowanie roku szkolnego. 

9. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji. 

10. Wolne wnioski i zapytania. 

11. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji. 

12. Zamknięcie obrad. 

Ustalony porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów: 

 

a) Protokół nr XXXV/2021 z dn. 30.04.2021 r. 

b) Protokół nr XXXVI/2021 z dn. 28.05.2021 r. 

c) Protokół nr XXXVII/2021 z dn. 10.06.2021 r.  

4. Raport o stanie gminy w 2020 r. 

       a) przedstawienie informacji o raporcie; 

       b) debata; 

       c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania 

          (Projekt nr 1). 

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 r. 

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 r. oraz opinii Regionalnej 

Izby Obrachunkowej na temat wykonania budżetu gminy za 2020 r.; 

b) opinie poszczególnych komisji Rady Gminy na temat wykonania budżetu za 2020 r.; 

c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z  

wykonania budżetu Gminy Będzino za 2020 rok (Projekt nr 2); 

d) przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej dot. absolutorium oraz opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej na temat wniosku; 

e) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu 

wykonania budżetu gminy za rok 2020 (Projekt nr 3). 

6. Wolna trybuna. 

7. Podjęcie uchwał: 

 

a) Projekt nr 4 – Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.; 

b) Projekt nr 5 – Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino 

na lata 2021-2029; 
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c) Projekt nr 6 – Uchwała w sprawie zaopiniowania - przez Zarząd Powiatu w Koszalinie - 

propozycji  zaliczenia dróg na terenie Gminy Będzino do kategorii dróg gminnych; 

d) Projekt nr 7 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze 

sprzedażą udziału w częściach wspólnych w drodze bezprzetargowej; 

e) Projekt nr 8 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie praw własności nieruchomości 

oznaczonych nr działek 142/18, 142/22, 142/23 oraz 142/24 położonych w obrębie 

ewidencyjnym Tymień w Gminie Będzino;  

f) Projekt nr 9 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w 

formie bezprzetargowej użytkownikom wieczystym gruntu; 

g) Projekt nr 10 – Uchwała w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy; 

h) Projekt nr 11 – Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania; 

i) Projekt nr 12 – Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie 

Będzino na lata 2019-2023 za rok 2020; 

j) Projekt nr 13 – Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino; 

k) Projekt nr 14 – Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok 

obrachunkowy 2022  w celu realizacji zamówienia publicznego; 

l) Projekt nr 15 – dodatkowy - Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino 

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

 

8. Podsumowanie roku szkolnego. 

9. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji. 

10. Wolne wnioski i zapytania. 

11. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji. 

12. Zamknięcie obrad. 

 

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad: 

ZA: 13 radnych 

Tomasz Baczyński, Joanna Banaszczak, Barbara Grudzień, Krystyna Najdzion, Andrzej Krawiec, 

Andrzej Jóźwiak, Sławomir Bryliński, Eugenia Imbiorowska, Adam Gołębiewski, Mariusz Gosławski, 

Andrzej Nożykowski, Lucyna Parol, Piotr Kołpacki 

PRZECIW: 0 radnych 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 radnych 

NIEOBECNYCH: 2 radnych 

Diana Kret, Grzegorz Sztulc 

 

Porządek obrad został przyjęty. 
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Pkt. 3. Przyjęcie protokołów. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:11:56 – 00:14:25 

Nie było uwag do protokołów. 

a) Protokół nr XXXV/2021 z dn. 30.04.2021 r. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia Protokołu nr XXXV/2021 z dn. 30.04.2021 r. 

ZA: 13 radnych 

Tomasz Baczyński, Joanna Banaszczak, Barbara Grudzień, Krystyna Najdzion, Andrzej Krawiec, 

Andrzej Jóźwiak, Sławomir Bryliński, Eugenia Imbiorowska, Adam Gołębiewski, Mariusz Gosławski, 

Andrzej Nożykowski, Lucyna Parol, Piotr Kołpacki 

PRZECIW: 0 radnych 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 radnych 

NIEOBECNYCH: 2 radnych 

Diana Kret, Grzegorz Sztulc 

Protokół został przyjęty. 

b) Protokół nr XXXVI/2021 z dn. 28.05.2021 r. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia Protokołu nr XXXVI/2021 z dn. 28.05.2021 r. 

ZA: 13 radnych 

Tomasz Baczyński, Joanna Banaszczak, Barbara Grudzień, Krystyna Najdzion, Andrzej Krawiec, 

Andrzej Jóźwiak, Sławomir Bryliński, Eugenia Imbiorowska, Adam Gołębiewski, Mariusz Gosławski, 

Andrzej Nożykowski, Lucyna Parol, Piotr Kołpacki 

PRZECIW: 0 radnych 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 radnych 

NIEOBECNYCH: 2 radnych 

Diana Kret, Grzegorz Sztulc 

Protokół został przyjęty. 

c) Protokół nr XXXVII/2021 z dn. 10.06.2021 r. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia Protokołu nr XXXVII/2021 z dn. 10.06.2021 r. 

ZA: 13 radnych 

Tomasz Baczyński, Joanna Banaszczak, Barbara Grudzień, Krystyna Najdzion, Andrzej Krawiec, 

Andrzej Jóźwiak, Sławomir Bryliński, Eugenia Imbiorowska, Adam Gołębiewski, Mariusz Gosławski, 

Andrzej Nożykowski, Lucyna Parol, Piotr Kołpacki 

PRZECIW: 0 radnych 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 radnych 

NIEOBECNYCH: 2 radnych 

Diana Kret, Grzegorz Sztulc 

Protokół został przyjęty. 
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Pkt. 4. Raport o stanie gminy w 2020 r. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:14:26 – 02:23:54 

a) przedstawienie informacji o raporcie; 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Pkt 4 raport o stanie gminy w 2020 roku. Tutaj mamy następujące pozycje, jeżeli chodzi o kolejność 

przedstawienie informacji o raporcie, debata, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania 

Wójtowi Gminy Będzino. (...) 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Zgodnie z art. 28a u.s.g. raport został przedstawiony państwu i mieszkańcom w terminie, czyli do 31 maja. 

Na komisjach w dniu 6 lipca prowadziliśmy taką debatę z radnymi na temat tego raportu zostały 

przekazane pewne uwagi, dostrzeżone pewne błędy. Dostaliście państwo wersję poprawioną raportu. 

Powiedzmy tak 99% wszystkich uwag, które państwo przekazaliście, zostały uwzględnione i naniesione. No 

i raport w aktualnej wersji po poprawkach jest w tej chwili zamieszczone również na naszej stronie 

internetowej, także może skupmy się na jakichś jeszcze pytaniach, czy wątpliwościach jak państwo macie. 

Dziękuję.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

To znaczy zgodnie też z u.s.g. raport powinien być przedstawiony na sesji także byśmy prosili go 

przedstawić, żeby też mieszkańcy oglądający dzisiejszą sesję mieli okazję się zapoznać.  

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

No wie pan trudno jest w tej chwili żebym odczytał cały raport od początku do końca. Natomiast raport ja 

mogę tylko przypomnieć, jest to trzecia edycja tego raportu. Raport ma układ taki sam jak w kolejnych 

latach zawiera poszczególne działy dokładnie z takim samym układem, więc tutaj jakby nic nowego nie 

mamy, jest nowa treść.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Ja mówię w tej chwili o obowiązku przedstawienia po to, żeby mieszkańcy.. 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

No to ja ten raport przedstawiłem państwu. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Proszę. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 
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Proszę państwa, w związku z tym, że, że w takiej formie na dzisiejszej sesji został przedstawiony raport ja 

proszę państwa o zabieranie głosu i rozpoczynamy debatę nad raportem.  

b) debata; 

Joanna Banaszczak (Radna) 

Panie wójcie, mam takie pytanie na stronie 104 raportu sprawy administracyjne przedstawione są, że Wójt 

Gminy Będzino w 2020 roku wydał 96 zarządzeń zewnętrznych 47 zarządzeń wewnętrznych ile zostało 

podjętych uchwał. Ja mam takie pytanie, ponieważ prześledziłem stronę BIP urzędu. Chodzi mi głównie, w 

jakim celu prowadzony jest rejestr umów, na BIP Urzędu Gminy, a chodzi mi o umowę zawartą dnia 

22 grudnia 2020 roku dotyczącej przebudowy drogi do banku w Będzinie. Nie znalazłam tej umowy. Na 

jakiej zasadzie są umowy publikowane, na BIP. Ponieważ wójt miał duży problem z przekazaniem umowy 

do wglądu dla radnych. I dlatego nie wiem, takie mam domysły, nie została ona zarejestrowana w BiPie w 

rejestrze umów, faktura nr 63 z 2020 roku z dnia 28 grudnia powołująca się na umowę z dnia 22 grudnia 

2020 roku na kwotę 50 966 53 zł netto opisana na odwrocie przez pracownika merytorycznego, dotyczy 

potwierdzenia wykonania remontu drogi gminnej nr 84/2 remont drogi gminnej wykonany został w 7 dni. 

Chciałabym zaznaczyć, że jest to okres świąt Bożego Narodzenia. 22 gdzie została zawarta umowa jest to 

poniedziałek 24 jest to czwartek wigilia 25-26 to są święta, a protokół końcowy z realizacji naprawy tej 

drogi został przedstawiony 28 grudnia. Chciałam państwu przedstawić zakres rzeczowy tych dróg, gdzie no 

ja nie wiem, jestem laikiem, ale wydaje mi się, że w tak krótkim czasie nie jest to do wykonania. Po 

pierwsze, była to rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej betonowej z wywozem miejsce wybrane przez 

wykonawcę, rozbiórka obrzeży betonowych z wywozem w miejsce wybrane przez wykonawcę, obrzeża 

betonowe o wymiarach na podsypce tam cementowopiaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową, chodnik z kostki brukowej, rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej przygotowanie jej do 

ponownego wbudowania. Wykonanie wykopów mechanicznych gruntów kategorii 1,2 głębokości 3 m z 

transportem mieszanka kruszywa związana. No to tutaj wylewka i wykonanie nawierzchni z kostki 

Kamiennej z rozbiórki na podsypce z betonu z fugowaniem. Nie wiem, czy w tak krótkim czasie można to 

zrobić. Wg, jakiej procedury udzielono zamówienia? Zgodnie z zarządzeniem nr /2014 Wójta Gminy 

Będzino z dnia 24 marca 2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych § 3 

ust. 6 zarządzenia mówi, że przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia należy bezwzględnie 

przestrzegać zapisów ustawy prawo zamówień publicznych w szczególności dotyczących zakazu dzielenia 

wydatków. Czy takie działania wójta było gospodarne? Nie wiem i nie wiem, dlaczego nie została ta umowa 

wciągnięta na stronę BIP. Zauważyłam również, że w zarządzeniach wójta w 2020 roku brakuje mi 

zarządzenia nr 170. Nie wiem, czego ono dotyczyło. Jest 169, 170 nie ma, później 171 później 171a więc też 

nie wiem, na jakiej zasadzie te zarządzenia są wprowadzane. I chciałabym zwrócić taką uwagę, że w 

zarządzeniu numer, które było wydane zarządzenie nie ma informacji przy zarządzeniu nr 173/2020 roku z 

dnia 1 grudnia 2020 roku o rozstrzygnięciu nadzorczym wojewody z dnia 23 lutego 2021 roku mówiącym o 

istotnym naruszeniu u.s.g. i art. 7 konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wydaje mi się, że powinno to być 

opublikowane, nie wiem takie jest moje zdanie. To była to zarządzenie wójta ograniczające wejście tam do 

urzędu radnym. Dziękuję.  

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Dużo pani mówiła, ale proszę powiedzieć, jakie są pytania, bo ja nie bardzo wiem, na co mam 

odpowiedzieć. 

Joanna Banaszczak (Radna) 

Nie widzę umowy, którą otrzymałam od wójta, o którą prosiłam bodajże na początku w czerwcu odnośnie 

pierwsza była 20 czerwca dokładnie było składane pismo do pana wójta, odnośnie umowy na drogę do 

Będzina.  
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Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Ale co nie widzi pani w rejestrze umów?  

Joanna Banaszczak (Radna) 

Nie widzę tej umowy na BIPie. 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

No to jeżeli pani jej nie widzi, to widocznie jej nie ma. Ja na to pytanie nie widzę żadnej odpowiedzi w tej, 

dlatego że ja nie wiem, jaka jest przyczyna że tej umowy nie ma. Zdaje się, że jeżeli jest to faktycznie 

niedopatrzenie, no to na pewno trzeba to uzupełnić, natomiast to jaki to ma związek z raportem?  

Joanna Banaszczak (Radna) 

No ma związek z raportem, bo to są wydatki, to są jakieś przedsięwzięcia, które były...  

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Ale pani o tej umowie wie, no to ja nie rozumiem, chodzi tylko o sam fakt, że nie ma jej w rejestrze na 

BIPie? No dobrze no to zanotujemy tą uwagę ja po powrocie do urzędu dowiem się, dlaczego tej umowy 

nie ma iprawdopodobnie będzie zamieszczona na jakaś przyczyna jest, że ktoś może coś przeoczył.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Znaczy ta umowa, to jest raz że jest niezamieszczona poza tym chodziło o wyjaśnienie, w jakim okresie czy 

w tym okresie świątecznym ta firma wykonała wyżej wymienione prace w tej umowie to było pytanie m.in. 

bo ja tutaj wyłuskam pozostałe tutaj pytania, bo głównie chodzi o wyjaśnienie tego, że w tak krótkim 

terminie, dlaczego nie mogliśmy otrzymać tej umowy z chwilą żądania, czy ona była tworzona, czy były 

układane procedowane dokumenty. Poza tym przy okazji tej inwestycji nie mieliśmy informacji, kto jest 

odpowiedzialny za wykonanie tych prac. Po pierwsze, raz że był to pan Szymaniak, Szymaniak twierdził, że 

nie odpowiada Pan Maśliński twierdził, że nie odpowiada. Ostatecznie widzimy, że robi to gmina pan 

Maśliński. Nie otrzymaliśmy, dotyczy to już tego roku drugiego etapu, bo podobno jest to droga 

podzielona, jak pan informował na 3 etapy nawet i też czy zostały tutaj było pytanie, czy zostały zachowane 

procedury przetargowe zgodnie z zamówieniami publicznymi.  

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Dobrze no odpowie tutaj pan Maśliński, żebyście państwo byli spokojni na temat zachowania procedur, 

natomiast widzę, że jak by znowu wracamy do tematu opowiadania różnych historii. Fakt jest taki macie 

dostaliście państwo komplet dokumentów, o które prosiliście droga jest w 2 etapach wykonana, więc nie 

bardzo wiem, czego to ma ta dyskusja cała dotyczyć, ale Marek Maśliński odpowie państwu czy procedury 

zostały zachowane.  

Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych) 

Dzień dobry, witam państwa. Ja może na początek odpowiem na drugą część pytania, czy w tak krótkim 

czasie można było zrealizować taki zakres inwestycji. Właściwie to takie pytanie za każdym razem stawiam, 

kiedy wpływa oferta wykonawcy, bo nigdy do końca nie wiemy, z takich czy innych przyczyn czy umowa 

zostanie wykonana w terminie i na zasadach określonych no w kosztorysie i w dokumentacji projektowej. 

Nigdy nie jestem stanie odpowiedzieć na to pytanie są przeszkody zimowe mrozy poniżej 5 stopni, którą 

uniemożliwiają wykonanie czynności technologicznych. Ale w tym przypadku firma, która się podjęła tego 

zadania, przełożyła prawie stumetrowy chodnik i to właściwie za symboliczną złotówkę, w ciągu 1 dnia, 
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więc na to pytanie chyba odpowiedź się sama nasuwa. Tak firma jest na tyle prężna że zdążyła to zrobić w 

kilka dni. Poza tym nie była cała przebudowa drogi tylko jej fragment. W gruncie rzeczy po czasie możemy 

stwierdzić, że to był taki doświadczalny fragment. W trakcie tych robót okazało się, że istniejąca 

konstrukcja pod wpływem dość znacznego obciążenia samochodów ciężarowych obciążonych ponad 

tonażowo moim zdaniem dokładnie degraduje tę drogę w sposób oczywisty. Tam w ciągu tygodnia 

potrafiły te samochody doprowadzić do zmiany wysokości konstrukcją o 20-30 cm. Natomiast jeśli chodzi o 

procedurę, oczywiście procedura została zwołana zgodnie z zarządzeniem wójta dotyczącym 

wydatkowania kwot do jeszcze wtedy wg starej ustawy do 30 000 EUR. Dziękuję bardzo.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Mówi pan pierwszym etapie, a całościowo jak to wygląda w kwestii też zamówień publicznych. Czy tutaj nie 

jest naruszona ustawa?  

Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych) 

No ja bym raczej nie posunął się do takiego przygotowania dokumentów, które byłyby w niezgodzie z 

przepisami prawa. Dziękuję bardzo.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję. Było też jest pytanie odnośnie zarządzania nr 176, czy ono dalej funkcjonuje. Czy zgodnie z 

decyzją wojewody ono nie funkcjonuje dalej, bo nie mamy informacji o decyzji wojewody, a dalej na 

stronie BIP zarządzenie 166 funkcjonuje. Jak to jest w praktyce? 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Nie pamiętam dokładnie odpowiedzi wojewody na temat tego zarządzenia. Nie jestem na to w tej chwili 

przygotowany, żeby szczegółowo odpowiedzieć, ale z tego, co sobie przypominam, to uwagi wojewody 

dotyczyły jakiś tam elementów tego zarządzenia i w zasadzie to należałoby można by było to zarządzenie 

dla pewnej, jakby jasności trochę inaczej sformułować, ale na razie to zarządzenie nie zostało zmienione.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

No w tym rozstrzygnięciu nadzorczym wojewody było jasno napisane, że naruszona została ustawa o 

samorządzie, jak i artykuł. (...) 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Ale ja się wyraziłem jasno nie jestem przygotowany na odpowiedź na to pytanie, jeżeli państwo macie 

pytania na ten temat, muszę się zapoznać z tym pismem, żeby móc z panem czy z państwem na ten temat 

rozmawiać w tej chwili. Przecież my chyba nie rozmawiamy o treści wszystkich zarządzeń, tylko 

rozmawiamy o raporcie gminy.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Prosze Pana to są bieżące sprawy dotyczące też raportu. 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

No to rozmawiajmy o raporcie gminy taki jest porządek dnia. 
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Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

No na tę chwilę nie został przedstawiony. Proszę pani, proszę panie Lucyna Parol. 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Proszę nie insynuować tutaj pewnych rzeczy.. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Pan Markowski, proszę uspokoić, bo pan od początku sesji przyszedł z pewnym nastawieniem i w pana 

zachowaniu widać. 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Proszę pana, jak słyszę takie pytania, to trudno mi jest nie reagować. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

No trudno, jesteśmy mniej inteligentni, niedouczeni (...) 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Ale to jest Pana stwierdzenie. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Tak twierdzi pan wójt. 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

To jest pana stwierdzenie (...). 

Lucyna Parol (Radna) 

Mam pytanie odnośnie tej jeszcze drogi w Będzinie. Jest tu remont drogi w Będzinie i jest taki punkt 

rozpoczęto remont drogi dojazdowej do banku w Będzinie. Termin zakończenia prac zaplanowano na 21. 

Koszty zadania pokrywa Urząd Gminy przy partycypacji budżetu użytkowników, Pomorski bank 

Spółdzielczy, Mrówka oraz hurtownia ryb i teraz moje pytanie jest takiego rzędu przy inwestycjach 

wpisanych w tym raporcie są podawane kwoty na poszczególne inwestycje, w jakiej wysokości będą. 

Natomiast przy tym remoncie praktycznie nie mamy nic, jaki będzie koszt tego remontu, w jaki sposób 

będzie wykonywane i jaki będzie udział tych firm w remoncie tej drogi. Myślę, że to powinno być ujęte, bo 

to jest rzeczą ważną, jeżeli się podejmujemy jakiejś inwestycji, to musimy znać, jakiego rzędu będą koszty 

poniesione w związku z daną inwestycją. Bo w budżecie nie mamy stricto zapisane, że remont drogi do 

banku i załóżmy, że to kwota jest 500 000 rzek przeznaczone. Ten remont drogi wyniósł tak w ciągu roku, 

że tak powiem i na dzień dzisiejszy nie wiemy, jakie będą koszty całkowite tego, w jakim procencie będą 

refinansowane, czy będzie udział tych użytkowników tej drogi bardzo proszę odpowiedzieć na to pytanie.  

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Przystępując do remontu tej drogi, mieliśmy trochę inne zamiary, jeżeli chodzi o zakres tych prac. Byliście 

państwo informowani m.in. w działalności w informacji z działalności wójta, że po zdjęciu asfaltu w okresie 

pamiętam to zimowym okazało się, że przy tym natężeniu ruchu, które tam w tej chwili jest ta kostka, 

zaczęła się cała rozjeżdżać, musieliśmy podejść do tematu ponownie zmienić technologię i z tego tytułu ta 
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droga nam zajęła, zajmuje w zasadzie tyle czasu, bo jeszcze jest trzeci etap do zrobienia przed nami. 

Pierwszy etap to jest to, co dotyczy umowy, o która tutaj pani radna Banaszczak mówiła. Drugi etap to jest 

etap, który został wykonany i kwota tego remontu zmieściła się w kwocie 130 000 zł. Jeżeli chodzi o udział 

tych 3 firm, które zostały wpisane w raporcie jako partycypacja w kosztach, to każda z tych firm 

zadeklarowała swój udział na poziomie 15 000.  

Lucyna Parol (Radna) 

I czy jest spisane jakieś porozumienie, tak z tymi firmami, że to jest pewne, czy to tylko jest ustne takie 

zapewnienie.  

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

To jest ustne nie ma żadnego porozumienia, to nie jest tak łatwo stworzyć taki dokument. Każda ze stron 

ma jakieś swoje tam nie wiem jak to powiedzieć oczekiwania, czy może deklaracja jest na poziomie 15 000 

z każdej z tych stron. Taka była od początku. 

Lucyna Parol (Radna) 

Dziękuję. Ale mam jeszcze kolejne pytanie i tu jest tak remont Domu Kultury w Będzinie. No jest takie 

wzniosłe, to hasło, ale myślę, że należałoby to uszczegółowić remont sali w Domu Kultury Będzinie, bo to 

jest zrobione tylko ze środków własnych 96 600 zł, natomiast była szansa na pozyskanie środków, żeby 

zrobić ten remont, że tak powiem kapitalny było to, że kuchnia ma być remontowana łazienki, toalety. Jak 

wyglądają toalety, no to moim zdaniem to jest czas PRL-u, czyli czas się zatrzymał w tym domu kultury, no 

a takie wzniosłe hasło remont domu kultury, no to dla mnie jakby remont całego tego obiektu. No niestety 

to jest tylko częściowo wiadomo, że łatwiej jest zrobić z własnych środków, bo nie trzeba ich potem 

rozliczać. I myślę, że tu też chyba trochę taki błąd, że jednak nie poszedł urząd dalej, żeby zrobić jakiś 

gruntowny remont. I proszę powiedzieć teraz co dalej w tym temacie, bo myślę, że w takim stanie jak są 

dzisiaj łazienki, no to przykro tu kogokolwiek, że tak powiem wpuścić na jakieś imprezy, na tą salę. 

Dziękuję.  

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Znowu wracamy do tematu, który był kilkakrotnie wałkowany, ale oczywiście z przyjemnością jeszcze raz 

przypomnę, jak to wyglądało, jeżeli państwo czy pani Parol zapomniała. Dofinansowanie, które było 

zaproponowane, ono było ekonomicznie bardzo niekorzystne dla nas dla Urzędu dla Gminy, dlatego że 

zakładało oprócz tego, że wzrostu średnio z jakiego ten zakres remontu przewidywane dofinansowanie 

zakłada również utrzymanie 2 etatów przez 5 lat. To jest bardzo duże obciążenie dla gminy. Ponadto, jeżeli 

chodzi o zakres, który był w tym dofinansowaniu, on obejmował faktycznie remont toalet, ale głównie pod 

kątem dostosowania do niepełnosprawności. W ramach zadania, które zostało wykonane z własnych 

środków, został wykonane remont tej sali. Jeśli dobrze, pamiętam, to też wraz zapleczem oczywiście piec 

nie był wymieniany, ale był remontowany, czyli instalacja grzewcza i dodatkowo zostało wykonane również 

remont siłowni, także to nie jest tak, że to jest tylko sala. Natomiast odpowiadając pani na pytanie, co dalej, 

no na razie nie przewidujemy żadnych dodatkowych środków i działań po to, żeby wyremontować same 

łazienki. Jeżeli będą takie życzenia będziemy to rozważać, ale na dzień dzisiejszy takich planów nie mamy.  

Lucyna Parol (Radna) 

Teraz mam pytanie odnośnie właśnie inwestycji tej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeżenice. 

Wiadomo, że to nie doszło do skutku ze względu na dużo wyższe koszty, jakie oferowali wykonawcy. Urząd 

nie posiadał takich środków, żeby w tą kanalizację zainwestować, ale jest taki zapis w 2020 roku Urząd 

Gminy wystąpił do urzędu marszałkowskiego o uzyskanie zgody na zmianę terminu rozliczenia zadania do 

połowy 2022 roku. W tym zakresie podpisano stosowny aneks. Proszę mi powiedzieć ten aneks, sens tego 
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aneksu, o co w tym temacie chodzi, czyli jest ta inwestycja przełożona na 2020 i właśnie, czego dotyczył ten 

aneks przeniesienia, których środków i jakich środków, w jakiej wielkości.  

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Przyczyna odstąpienia od dofinansowania, które było na remont kanalizacji Strzeżenice, przyczyny te są 

takie. Po pierwsze, niski poziom dofinansowania w stosunku do kosztów. Po drugie, jak już to było też i 

pani przedstawiane, jak dobrze, pamiętam, na którejś sesji, bo też słucham sesji, odpowiadał pani pan 

Maśliński, że dofinansowanie zakładało realizację tego zadania w formie zaprojektuj i wybuduj. Zaprojektuj 

i wybuduj oznacza wydłużony termin dla wykonawcy, bo jest etap wykonania projektu wszystkich 

uzgodnień, a potem jest przystąpienie do roboty. Okazało się, że terminy, które mieliśmy pierwotnie w tym 

dofinansowaniu, no w zasadzie w pierwszych przetargach to był główny powód, dla których te oferty w 

zasadzie nie spłynęły, było też tak Marek. Wysoką cenę też może być może inaczej. Ja absolutnie wiąże 

również zbyt krótkim terminem, który był w tym wniosku i w tej umowie o dofinansowanie. Natomiast i ten 

aneks myśmy podchodzili kilka razy do tego przetargu, to nie jest tak, że to było 1 przetarg, a potem żeśmy 

już sobie odpuścili i uznajemy, że tego nie będziemy realizować, robiliśmy 3 przetargi, a więc w między 

czasie wydłużyliśmy termin realizacji, musieliśmy uzyskać zgodę od zgody na dofinansowanie, tam, gdzie 

dostęp do finansowania na wydłużenie terminu tego, i ten aneks tego dotyczy. Natomiast po ostatnim 

przetargu podjęliśmy decyzję, że nie będziemy, więcej już z tym tematem walczyć. Dofinansowanie jeśli 

dobrze, tam pamiętam było na poziomie 309 000. , gdzie oferty były na poziomie 1 000 000 może 1 200 

000 coś takiego także bardzo niski poziom dofinansowania. Mając na uwadze to, że jak już to na komisjach 

ostatnio opowiadałem. Realizujemy w tej chwili koncepcję rozbudowy całej kanalizacji w gminie. Jesteśmy 

już bardzo z tym tematem zaawansowani, jeśli zleceniodawca dotrzyma terminu, który zaproponował na 

przyszły tydzień, to powinniśmy mieć już to opracowanie gotowe. Zakładam, że będą jakieś tam jeszcze 

uwagi poprawki, coś będziemy dopracowywać. I włączamy ten odcinek kanalizacji w Strzeżenicy do całego 

zakresu koncepcji i później projektów rozbudowy kanalizacji w gminie. Ma to też dodatkowe uzasadnienie, 

że opierając się na informacjach, które również i państwo macie okazję poznać. W ramach tego programu 

Polski Ład mówi się pewnych priorytetach, w priorytecie nr 1 mieszczą się takie zadania, jak kanalizacja i 

drogi. I tam mówi się o dofinansowaniu na poziomie 95%, więc jeżeli ten program będzie tak realizowany, 

to mamy szansę zrealizować również ten odcinek w Strzeżenicy kanalizacji w zupełnie innym 

dofinansowaniu. Tyle dziękuję.  

Lucyna Parol (Radna) 

Więc właśnie dalej o tą Strzeżenicę, więc tak nie mamy tej kanalizacji, ale z tego, co nam wiadomo i na 

ostatniej komisji były właśnie tam zmiany w budżecie, że są zaplanowane pieniądze na remont drogi w 

Strzeżenicy, a w tym raporcie też jest zapisany remont drogi w Strzeżenicy, tylko jest takie planowane 

wnioskowanie o dofinansowanie z funduszu rozwoju dróg samorządowych, więc proszę mi powiedzieć, jak 

to jest. Tu mamy, że będziemy się ubiegać, jakie środki a w tej chwili i w budżecie jest są 550 000 jest 

zaaranżowanych na remont drogi i w Strzeżenicy i jak to ten ta inwestycja w porównaniu właśnie z tą 

inwestycją kanalizacyjną się ma do siebie. Dla mnie to jest tak proszę państwa, jakbym miała działkę, 

zrobiła sobie piękny ogród nasadziła sobie wieloletnich drzew, a za 2 lata bym pomyślała, że wybuduje 

tutaj dom i wszystko rozkopuje i niszczę. I nie jest prawdą, że jeżeli będzie droga, a będzie robiona 

inwestycja kanalizacyjna, że ta droga nie ulegnie jakiemuś uszkodzeniu, bo wiadomo, że przy kanalizacji 

muszą być przy tych odprowadzeniach odpowiednie spadki też no i pewnie trudną rzeczą będzie zrobić 

jakiś przekop, czy tam przepust, żeby to odpowiadało później do kanalizacji. Chyba to nie w takiej trochę 

kolejności pan Szymaniak tu się zdenerwował na mnie że jestem przeciwna tak, panie Szymaniak tak, ale 

wie pan ja to przyjęłam na swoją klatę, że ja jestem przeciwna remontowi tej drogi w Strzeżenicy 

absolutnie nie przez tyle lat pracuje jako radna, to zawsze jestem za inwestycjami. I zawsze jestem za tym, 

żeby ta gmina rozwijała szła do przodu, bo przy chyba po to jest urząd radni, żeby te inwestycje. Z tak 

powiem szły do przodu, tylko, że to właśnie ta kolejność i to mnie właśnie zdziwiło, że tu mamy planowany 

wnioskowanie, a tu właśnie stąd ni zowąd tak pojawiają się środki 550 000 i ma być robiona droga szczerze 

nic, czy to nie jest tak właśnie trochę po omacku prowadzone są te te inwestycje. Proszę mi odpowiedzieć, 

jak to właśnie wygląda?  
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Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Oczywiście bardzo chętnie odpowiem, ale znowu, jakby słyszę tutaj pewne wnioski, które są zbyt 

pochopnie przez panią wygłaszane, więc może należałoby najpierw zasięgnąć dokładnego języka, jak to ma 

wszystko wyglądać, a później dopiero wyciągaź wniosek pt. bo będziemy robili kanalizację, to znaczy coś 

zniszczymy. Nie widzę takich w tej chwili zagrożeń. Także.. 

Lucyna Parol (Radna) 

Przepraszam pana, ale proszę pana, skąd my mamy mieć te informacje. Proszę pana, gdyby pan z nami był 

na komisjach,na sesjęch, był nam wyjaśniał te sprawy. Nie tylko pan, ale inni, którzy mają wiedzę na ten 

temat, na pewno by takich pytań nie było, a skoro jest dzisiaj pan więc proszę, to nam konkretnie 

odpowiedzieć bez żadnych insynuacji. Ja panu zadałam pytanie. Szanuję pana jako pana wójta, proszę 

mnie uszanować, jako radną i moje pytanie i krótko treściwie odpowiedzieć, jak będzie to wyglądała ta 

inwestycja?  

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Będą pewno tak krótko, jak państwo krótko będziecie zadawać pytania, ale oczywiście odpowiem na pani 

pytanie. Jeżeli chodzi o przebieg kanalizacji, na tym odcinku drogi, to ja w tej chwili nie wiem dokładnie, 

jakie on będzie i nie mam w tej chwili żadnej informacji na ten temat, że będziemy musieli cokolwiek 

naruszać w tej drodze, prowadząc kanalizację, być może tak będzie być może nie. Nie wiem, sytuacja jest 

taka. Droga w Strzeżenicy jest w stanie opłakanym. Podejmowaliśmy w ciągu ostatnich 2 lat próby łatania 

tej drogi. Okazało się, że te próby no są bezskuteczne, no to się dalej wysypuje, te dziury są odnawiają się 

w bardzo krótkim czasie, więc trzeba było podjąć bardziej radykalne decyzje. Był zamysł mówię był, bo to 

się też wszystko oczywiście zmienia, żeby wystąpić faktycznie do funduszu dróg samorządowych o 

dofinansowanie na taki powiedzmy kompleksowy remont tej drogi, ale ze względu na to, że jest 

ograniczona ilość wniosków na składanie na ten program dofinansowania. Ze względu na to, że właściwie 

nie wiemy jeszcze, czy będzie ta droga narażona na jakiekolwiek naruszenie w przypadku budowy, 

rozbudowy kanalizacji to jako priorytet została wyznaczona droga w Tymieniu do tego dofinansowania, ale 

z tą drogą coś trzeba zrobić, więc dlatego podjęliśmy w tej chwili decyzje remontu, który będzie polegał na 

tylko i wyłącznie sfrezowaniu prawdopodobnie miejscowym i odnowieniu dywanika asfaltowego, bez 

żadnych innych zakresów prac.  

Lucyna Parol (Radna) 

Budowa punktu selektywnego zbiórki odpadów komunalnych i jest taki zapis na podstawie zawartej 

umowy ze związkiem miast i gmin dorzecza Parsęty w ramach działania projektowe programu 

Operacyjnego infrastruktura środowisko na lata 2014-2020 realizowany będzie punkt selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych, a proszę powiedzieć no rokiem, jakby 2020 zamyka się ta umowa punktu 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Nie mamy, co w tym temacie dalej.  

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Przepraszam pani Parol, ale nie do końca wysłuchałem pani pytania przez swoją roztargnienie, bo 

musiałem tutaj coś z Markiem w międzyczasie.. 

Lucyna Parol (Radna) 

Że była zawarta umowa ze związkiem miast gmin, dorzecza Parsęty że w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 realizowany będzie punkt selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych. I pytam teraz 2020 jest rokiem zakończonym co dalej z tym punktem selektywnej zbiórki 

odpadów, na jakim to jest etapie? Co się dzieje?  
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Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Nie wiem czy pani dobrze, tam czyta, może tam jest też coś nie tak napisane, bo tak naprawdę termin był 

na małe spokojne, uczono czytać, ale znowu znowu jakieś niepotrzebne sytuacje, rozmawiajmy 

merytorycznie merytorycznie odpowiem z tego, co pamiętam, to umowa pierwotna była do 2021 termin 

nie 20. To jest pierwsze drugie, więc jakby termin na realizację, ale drugie drugi istotny element w tym roku 

no nie wiem parę miesięcy temu to było gdzieś no jakiś miesiąc z haczykiem samo dorzecze Parsęty 

wystąpiło do nas i do pozostałych uczestników tego programu z aneksem o wydłużenie terminu realizacji 

tego zadania. Jak Państwo wiecie to zadanie to nie jest zadanie realizowane w tej konwencji, że gmina 

Będzino z dorzeczem Parsęty, tylko w ramach tego dorzecza parsęty jest 36 różnych beneficjentów tego 

programu, dlatego też nie mamy żadnych wątpliwości i obaw co do dokumenty, dlatego że oczywiście na 

ten aneks wydłużający do końca 2022. roku zgodziliśmy się, natomiast naszym celem jest zrealizowanie 

tego zadania do końca tego roku i będziemy robili wszystko, żeby to zrobić. Łatwo nie jest tak odpowiem, 

jeżeli chodzi właśnie różne procedury dokumentów, przebiegi i tak dalej, to nawet wręcz powiedziałbym, 

że jest katastrofa, jeżeli chodzi o wszystkie zewnętrzne, instytucje, co do których trzeba się zwrócić terminy 

no covid terminy no nikt nie dotrzymuje niczego, ale zadanie nasze jest takie przetarg na tą realizację tego 

PSZOKa powinien być ogłoszony tak w cudzysłowie powiem lada dzień. Intensywnie pracujemy nad tym, 

żeby ten temat zakończyć, chcemy mieć ten temat również zrealizowany.  

Lucyna Parol (Radna) 

Jeszcze jedno. (...) Przebudowa świetlicy wiejskiej Strachomino i jest tu podana, że był złożony wniosek na 

1 550 000 i zapis na dzień przygotowania raportu wniosek nie został rozstrzygnięty. Proszę powiedzieć, czy 

ten wniosek przeszedł, bo mieszkańcy na pewno nie wiedzą no i co dalej w tym temacie i właśnie aha i 

jeszcze była z grupy Mieleńskiej też kwota dofinansowania 219 000. Czy z tych pieniędzy udało się coś 

pozyskać?  

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Tu są 2, jakby chyba różne źródła dofinansowania jeżeli chodzi o kwestie Strachomina i rządowego 

funduszu inwestycji lokalnych dla miejscowości, w których funkcjonowały PGR-y, to nie dostaliśmy żadnego 

dofinansowania na żaden złożony wniosek. Niestety, to dziś próbowałem sygnalizować pula do rozdania w 

ogóle na te działania chyba 120 000 000 czy 200 000 000 na cały kraj. W Polsce mamy 2500 gmin i jak 

państwo pewnie słyszeliście w mediach chyba do tej pory toczy się albo się już nie toczy, bo już nikt się nie 

pyta, jaki był klucz wyboru, więc nie zostaliśmy ujęci. Jeżeli chodzi o kwestie dofinansowania z mieleńskiej 

grupy rybackiej, temat się toczy teraz jest ten wysłany wniosek do zaopiniowania w urzędzie 

Marszałkowskim i też czekamy, chociaż już powinniśmy mieć odpowiedź.  

Lucyna Parol (Radna) 

Czyli jeszcze remont drogi w miejscowości Tymień, czyli ta kwota 1 520 000, która był pisany wniosek na 

remont tej drogi, też niestety gmina nie uzyskała tego dofinansowania. 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Tak jak powiedziałem, żadnego wniosku nie rozpatrzono pozytywnie ani dla naszej gminy, ani dla wielu 

innych gmin w Polsce. Natomiast remont tej drogi w Tymieniu ten pierwszy odcinek oczywiście będziemy 

realizowali, czekamy na dofinansowanie, teraz będziemy składali do dróg samorządowych.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Pytania te też wynikają z tego, że w raporcie są ujęte plany i obietnice, co będzie wykonane a już na dzień 

dzisiejszy wiemy, że z tych środków, o które gmina występowała, nie będą wykonane, dlatego stąd te 

pytania zarówno dotyczące tych funduszy, które były przez rządowych na tereny popegeerowskie, jak i z 
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innych nie otrzymaliśmy, w związku z tym wiemy, że plany, które tu były zapisane no nie do końca, będą 

zrealizowane, to, co jest zawarte w raporcie.  

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Znaczy to nie jest tak jak pan podsumował, że nie będą zrealizowane, nie będą zrealizowane z tych 

funduszy, z tych źródeł, ale proszę jeszcze zwrócić uwagę na 1 rzecz, że raport był przygotowywany 

opracowanyny gdzieś na przełomie lutego, marca, kwietnia kończony, więc opisywał stan i powinien 

opisywać stan na koniec 2020 roku. Oczywiście mamy teraz sytuację inną. Ja się pytaniom nie dziwie, 

staram się na te pytania odpowiedzieć, jaki jest stan aktualny, więc taki jest stan rzeczy tak i nie będziemy 

nie rezygnujemy z żadnych inwestycji i planów, ale musimy uzyskać i zawalczyć o nowe dofinansowanie.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Ja tutaj jeszcze wracając do tematu, który dotyczył kanalizacji i koncepcji kanalizacji, no nie jest ta 

koncepcja, którą państwo opracowujecie zgodna z tym, co proponowała Rada Gminy, że można było 

wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie 95% na budowę oczyszczalni ścieków w Tymieniu, gdzie była 

wydana już decyzja o warunkach zabudowy, gdzie nie było konieczności wykonywania opinii 

środowiskowej na tę inwestycję. Natomiast państwo tą decyzje zmieniliście, zmarnowany jest kolejny rok. 

Proszę państwa no poszukiwanie rozwiązania, tylko chyba po to, żeby nie było to zgodne z myślą rady, bo 

najpierw przez długi czas koncepcja na Mielno, która nie wypaliła teraz jest koncepcja na Koszalin. Mówię 

to też przestrzegając i żeby też to mieszkańcy wiedzieli, że koncepcja skierowania ścieków do Koszalina już 

jest przykładem tego ukarania nas za złą jakość ścieków przez Koszalin, gdzie dostarczamy tylko około 25% 

odbiorców naszej gminy, może spowodować te kary dużo wyższe, a my na to wpływu nie będziemy mieli. 

Natomiast przesył ścieków przez odcinek około 30 km, prawdopodobnie będziemy wymagał budowy 

czegoś podobnego, jak oczyszczalnia ścieków, ale na pewno natleniania po drodze tych ścieków, bo 

przypuszczam, że zanim one dopłyną do oczyszczalni w Jamnie to mogą po prostu zagnić i nie będą już 

spełniały swoich wymogów. To jest tutaj 1 sprawa dotycząca akurat tego teraz pytanie też, kiedy państwa 

koncepcja na Koszalin będzie zamknięta z opinią środowiskową i pozwoleniem na budowę przypuszczalny 

termin proszę podać, bo ile to jeszcze lat minie? 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

No, lubię ten temat, tak powiem, szczególnie lubię jak pan go przedstawia, dlatego że zastanawiam się nad 

tym, jaką pan ma wiedzę na ten temat tej koncepcji, która była przygotowana przez poprzednią władzę. 

Proszę pana to jest ta koncepcja. Czy pan tą koncepcję zna?  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Znam proszę pana i proszę pana, ja panu zadałem konkretne pytania i proszę na te pytania odpowiedzieć. 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Ale pan przemycił w swojej wypowiedzi kilka nieprawdziwych faktów i chciałbym się do nich odnieść. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Proszę je wskazać.  

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Pierwsza rzecz to jest taka. To jest koncepcja bardzo ogólna. Ja bym to nazwał opowiadaniem o tym, co 

można zrobić, tu nie ma żadnych konkretów proszę pana. Koncepcja została wykonała wykonana w 2016 

roku, zacząłem pracę w tym urzędzie w grudniu 2018 roku. 2 lata później to ja mam pytanie, jeżeli ta 
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koncepcja była taka dobra, to dlaczego nic poza tą koncepcją nie zostało zrobione. Przecież nieprawdą jest, 

żeby było jakiekolwiek w ogóle pozwolenie na budowę do czego, przecież nie ma żadnych projektów, nie 

ma nic. Kolejna rzecz, na jakiej podstawie pan twierdzi o dofinansowanie na poziomie 95%, skąd ma pan 

taką wiedzę, bo ile ja dobrze pamiętam, jak zacząłem się tym tematem zajmować, to maksymalne 

dofinansowania dla aglomeracji, maksymalne to były na poziomie 80%, ale ta koncepcja przedstawiałem to 

komisji nie wiem w osiemnastym roku czy dziewiętnastym może na początku dziewiętnastego, że ta 

koncepcja jest bezwartościowa, tak ją nazwę. Ona nie zawiera żadnych analiz, ona nie ma żadnego 

porównania. To jest tylko 1 koncepcja 1 pomysł niezgodny z zapisami w rozwoju polityki przestrzennej 

gminy i zakładała wybudowanie nowej oczyszczalni ścieków w miejscu istniejącej oczyszczalni dla całej 

zachodniej części gminy Będzino. My posunęliśmy się z tym tematem, dużo dalej. Zaczęliśmy prace z 

pracownią, jak już to wcześniej mówiłem pana Tadeusza Gruszeckiego i analizowaliśmy wszystkie 

możliwości, w którym kierunku powinniśmy z tą koncepcją pójść. Koncepcja budowy oczyszczalni ścieków 

w gminie Będzino w miejscowości Tymień jest z wielu względów niezasadna, ani ze względów 

ekonomicznych, ani ze względów i później eksploatacja ani ze względów środowiskowych i społecznych. 

Który z mieszkańców Tymień chciałby mieć obok oczyszczalnie wielkości prawie tej, która jest w Unieściu. 

Czy państwo widzieliście, jakie jest oddziaływanie takiej oczyszczalni na otoczenie. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Myślę, że trochę przesadził Pan z tą wielkością. 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Nie proszę pana, nic nie przesadzam, ale proszę mi pozwolić się wypowiedzieć do końca i wtedy będziemy 

mogli merytorycznie rozmawiać i o to proszę. To, co państwo w tej chwili pokaże, ale nie będę tego w ogóle 

analizował w żaden sposób. To jest już materiał, który wykonała pracownia pana Gruszeckiego, tu są 

pokazane wszystkie przebiegi możliwości, którymi trasami, jakie przepompownie, gdzie grawitacyjne 

odcinki czy będzie trzeba gdzieś robić napowietrzanie, być może, ale na pewno nie będziemy budowali 

żadnej oczyszczalni. Kolejna rzecz, pan twierdzi, że nie wypalił temat z Mielnem. Proszę pana, to nie jest 

takie sformułowanie nie wypalił. W trakcie opracowania koncepcji, bierze się pod uwagę różne warianty, 

prowadzi się rozmowy z różnymi możliwymi uczestnikami tego zadania. Te rozmowy z Mielnem były 

prowadzone i wydawało się na początku nawet do któregoś spotkania, że jest to element, że to jest dobre 

rozwiązanie. Przeanalizowaliśmy jeszcze wariant odprowadzania ścieków do Jamna. Spotkaliśmy się z 

prezydentem z prezesem miejskich wodociągów i wariant odprowadzania ścieków do oczyszczalni w 

Jamnie jest dla naszej gminy, i dla tego rozwiązania dużo bardziej korzystny. Były też głosy w trakcie jak 

prowadziliśmy rozmowy z Mielnem, że a, bo jak pójdziemy do Mielna, to Mielno będzie nam dyktowało 

jakieś wysokie stawki i w ogóle my tutaj będziemy od nich zależni, nie będziemy mieli nic do powiedzenia. 

Jamno, czyli miasto Koszalin do miasta Koszalin są odprowadzane ścieki z miasta Koszalin nie tylko będą z 

gminy Będzino znaczy czy są przepraszam źle, mówię bo jest pewien odcinek kanalizacji, którey 

funkcjonuje od wielu lat odprowadzone do gminy do oczyszczalni ścieków w Jamnie. I to dobrze 

funkcjonuje. Nie ma żadnych problemów. To, co pan tutaj wtrącił na temat kar, powiedziałbym tak. Nie 

widzę ZA bardzo tu związku z tą koncepcją, a temat kar zdaje się że na ostatnich komisja wyjaśniałem, jak 

to wygląda, ale mogę to powtórzyć, jeżeli państwo chcecie jeszcze raz usłyszeć, jaki był powód kar, które 

nam miejskie wodociągi naliczyły. Czy mam to zrobić teraz? 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Oczywiście. 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Powodem było głównym przekroczenie parametrów jakości odprowadzanych ścieków. Tutaj trzeba sobie 

zadać pytanie, w jaki sposób my mamy, jaki możemy mieć wpływ na jakość tych odprowadzanych ścieków. 

Pierwsza rzecz to, to co wspominałem decyzja pierwsza wójta była aby zlikwidować wszystkie punkty 
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zrzutu beczek, ponieważ tutaj było bardzo dużo zagrożenie zakwaszenia tych ścieków. I właśnie bardzo złej 

jakości, która mogła wpływać na ten parametr. Prawdopodobnie są też jeszcze inne czynniki, których w tej 

chwili nie jesteśmy w stanie skontrolować, bo nie wiem, jakie będą narzędzia, możliwe do wdrożenia nad 

tym tematem też pracujemy, żeby wprowadzić jakiś rodzaj kontroli tych ścieków, które zrzucamy my 

przedsiębiorcy do sieci naszej kanalizacyjnej odprowadzanej do Jamna i to są powody, dla których miejskie 

wodociągi wystawiły nam notę obciążeniową czyli tzw. karę. Zresztą od tej kary się odwołaliśmy, czy 

odwołujemy nie wiem, dokładnie jak jest na ten dzień dzisiejszy etap, natomiast ta kara była też naliczona 

trochę zbyt wysoko, bo niezgodnie z umową. Pan Andrzej Nowak na ten temat przygotował jakąś 

informację i wysłał do nich, będziemy na pewno na ten temat rozmawiać. Natomiast, jeżeli chodzi o 

kwestie nowej sieci kanalizacji, którą mam nadzieję, że uda nam się wybudować za tej kadencji, to 

oczywiście projektant, czyli pan Tadeusz Gruszecki, dostał również informacje na ten temat, abyśmy 

przeanalizowali te przebiegi ścieków pod kątem tego, aby uzyskiwać, no może nie gwarancję, ale 

odpowiednią jakość ścieków przy zrzucie do Jamna i być może tego nie wiem, w tej chwili, gdzie może 

będzie trzeba zastosować jakieś napowietrzania, ale to nie są oczyszczalnie. Także tyle, jeżeli państwo, 

jakieś mają pytania, to spróbuję odpowiedzieć.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Ja, odpowiadając na pańskie zarzuty. Proszę pana, był to program polskich wód była opracowana 

koncepcja. Jeszcze mówię, że nie było żadnych czy przetargów czy kosztorysów. Natomiast mówiłem, że 

było wydane zarządzenie o warunkach zabudowy i opinia wojewódzkiego urzędu ochrony środowiska, że 

nie ma konieczności wykonywania opinii środowiskowej, tylko o tym mówiłem, państwo to odrzucili 

poszliście w swoim kierunku. Pytania wynikają też z tego, proszę pana, że nie mamy w ramach tych 

koncepcji, które wykonujecie żadnych informacji. To co dzisiaj dopiero pan nas poinformował bardzo 

ogólnikowo, bo nie wiemy, zadałem też kolejne pytanie kończące, na kiedy przewiduje pan ewentualnie 

zakończenia przygotowania dokumentacji, czy to będzie za rok, czy za 2 no bo to jest istotne dosyć dla 

gospodarki ściekowej naszej gminy.  

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

A co to jest dokument zarządzenie o warunkach zabudowy? Ja nie znam takiego. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Zostały wydane warunki zabudowy na budowę oczyszczalni w Tymieniu. 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Czyli do tego musi być projekt, gdzie ta dokumentacja jest? Ja nie znam takich dokumentów. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

No to panu kserokopie przekażę. 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Proszę. Proszę mi przekazać kserokopię ja się z tym zapoznam, bo takich dokumentów nie znam. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Przedstawiałem, to proszę pana na sesji w ubiegłym roku. 
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Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Proszę Pana pozwolenie o warunkach zabudowy, to musi być wtedy, kiedy projekt, a gdzie ten projekt jest? 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dobrze. 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Więc bądźmy precyzyjni.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Proszę Pana projekt się robi pod wydane warunki zabudowy. 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Ale panie Panie Przewodniczący, no.. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Kończymy proszę pana na ten temat, bo odpowiedzi żadnej więcej.. (...)No nie wiem, kto się tu miota. 

Proszę pana, proszę powstrzymać się z tymi uwagami. (...) 

Barbara Grudzień (Radna) 

Dziękuję ja tak na początku chciałabym do pana wójta, pan przewodniczący poprosił o przedstawienie 

raportu, pan powiedział, że raport był przedstawiony radnym i na BIPie się pokazał, ukazały się wszystkie 

cały raport. W lipcu mieliśmy wspólne posiedzenie komisji tamtych zmian było sporo i moim zdaniem, 

panie wójcie w takim dobrym tonie byłoby, żeby pan na początku przynajmniej przedstawił, jakie zmiany 

zostały wprowadzone w raporcie po wspólnym posiedzeniu komisji. Ja nie mówię o czytaniu całego 

raportu, bo mieliśmy go w maju, ale w lipcu po tych wspólnym posiedzeniu były zmiany wprowadzone i 

wypadałoby przynajmniej te punkty przedstawić, co faktycznie zostało zmienione na wniosek radnych po 

wspólnym posiedzeniu komisji. Tyle, jeżeli chodzi o ten cały wstęp do raportu. Teraz, jeżeli chodzi o 

budowę placu zabaw tego tej siłowni całej. Jest to przedstawione na stronie 79 raportu. Tu chciałam tylko 

dodać, że projekt tej całej siłowni to był z 2018 roku, gdzie tu nie jest nic na ten temat wspomniane i był 

zrobiony bez mała na ostatnią chwilę przy mojej walce, żeby to w końcu zrobić. Fajnie, że to zrobione, bo 

mieszkańcy korzystają, ale mam pytanie. Właśnie w raporcie jest przedstawiona kwota, że całkowity koszt 

zadania wynosi 47 612 zł 7 gr. Natomiast na stronie szesnastej o stanie realizacji strategii rozwoju gminy 

Będzino na lata 2015-20 za rok 2020 jest kwota, że łączna wartość zrealizowanego projektu wynosi 

59 904 zł. Proszę mi powiedzieć, skąd to nie jest, to jest tak jak mówiłam, to jest ta kwota 59 904 zł, jest to 

w tym raporcie monitoringowym lata 2015-2022 za rok 2020 i tu jest wstawiona kwota 59 904. Jest to 

różnica prawie 13 000 no 12 300 i stąd moje pytanie, jaki był faktyczny koszt tej inwestycji. To jest 

konkretne pytanie, być może mi się uda uzyskać dzisiaj informacje, być może nie, ale chciałabym taką 

informację uzyskać, bo to jest rozbieżność dosyć duża. Teraz w związku z tym, że no niestety nie zostały 

nam przedstawione taka informacja, gdzie jakie na wniosek radnych zostały poprawione strony, więc ja 

tutaj to, co ja zwróciłam uwagę, to muszę przyznać, że była poprawiona strona 82 i 86 na mój wniosek, bo 

tam były rozbieżności, jeżeli chodzi o dofinansowanie tego drugiego etapu drogi Borkowice-Śmiechów, a 

był to ewidentny błąd, o którym no jak gdyby na dzień dzisiejszy zostało to poprawione i nikt do końca nie 

wie, że takie poprawki, że naprawdę radni wczytali się w ten raport i widzieli uwagi, przedstawili te uwagi, a 

to tak przeszło, jak gdyby radni w ogóle nie byli zainteresowani strona za stronę wymieniona. I fajnie jest 

raport jest poprawiony. No szkoda, że to w ten sposób wyglądało. Teraz, tu jeżeli chodzi o odbudowę 

świetlicy w Popowie, pani Lucyna o tym mówiła, że tam jest zapisane, że jest złożony wniosek na 750 000 i 



20 
 

te pieniądze z tego, co wiem, to już są przyznane. Tak jest ten wniosek przyznany, ale brakuje mi takiej 

informacji w tym miejscu, że z naszej puli z gminnej do tego jest 130 000. Czy się mylę? Tam w granicach 

130 000, tak czyli, czyli to nie będzie koszt i takiej brakuje tej informacji, że to jest wniosek na 750, ale nie 

jest to, że pokryje w całości budowę tego tego projektu (...) ale ja rozumiem jest wniosek złożony w wielu 

przypadkach, panie wójcie, jest, że jest wniosek dotyczy rok ubiegły. Mówimy o tym roku, dlatego ja sobie 

pozwoliłam też do tego nawiązać, no bo w niektórych sytuacjach jest, że omawiamy 2020 nawiązujemy, jak 

to jest fajne do 2021, a tam, gdzie niekoniecznie to już to pomijamy, stąd moja uwaga. Teraz, jeżeli chodzi 

o tu jeszcze nawiąże do wypowiedzi pani Lucyny, jeżeli chodzi o ten koszt drogi do banku, pan powiedział, 

że to jest w granicach 130 000. Moje pytanie netto czy brutto, bo to jest istotna kwota? 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Netto. 

Barbara Grudzień (Radna) 

No właśnie wypadałoby, żeby mieszkańcy wiedzieli, jaki to jest koszt brutto. Tu ja rozumiem 130 i w ucho 

wpada panie wójcie, kwota 130 000, a praktycznie będzie to 160. Ja zdaję sprawę, że być może że ten VAT 

będzie do odzyskania, bo ja nie znam przepisów do końca jak budżetówka rozlicza i odzyskuje VAT, ale 

koszt na dzień dobry będzie w granicach 160 000, a nie 130 to jest taka moja drobna uwaga, jeżeli chodzi o 

przedstawianie kosztów. Warto powiedzieć, że jest to brutto taki koszt na dzień dobry, jeżeli przyjdzie 

faktura, my musimy te 160 zapłacić przepraszam a nie 130. Teraz jeszcze takie mam taką małą uwagę 

strona 87 tego raportu. Są bardzo fajnie przedstawione, graficznie słupki jak inwestycje drogowe i 

ilościowo wielkościowo to wszystko pięknie rosło od 2018 roku do 2020, czyli to jest bardzo dobry obraz, 

jak gmina działa. Tak zabrakło mi tylko w tym zakresie z tego, ile z tego wszystkiego, które projekty to były 

jak to się często się powtarza za starej władzy napisane, a jak że tak powiem, nowa władza, ile z tych 

projektów wykonała z projekty były napisane, jak to wyglądało. Tego mi tak trochę brakuje, bo to słupki 

bardzo ładnie wyglądają, to wszystko jest dla gminy bardzo fajnie, bo to idzie w górę nic w dół, ale taka 

krótka informacja, że projekty w tym projekty były jeszcze ze starej władzy realizacja a taki i taki projekt od 

2019 roku krótka informacja nigdy by nie zaszkodziła. Teraz tak. Nie no to jest tutaj moja uwaga do tej 

sytuacji.  

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Mam odpowiadać, bo pani tyle pytań rzuca poza tym ja bym chciał na jedną rzecz zwrócić uwagę, 

Szanowni Państwo, no rozmawiajmy o tym, o czym mamy rozmawiać.  

Barbara Grudzień (Radna) 

Ale ja mówię o raporcie, ja nie mówię o niczym innym. Ja mówię w tej chwili o raporcie, panie wójcie, ja nie 

wracam do żadnych. 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

No właśnie niezupełnie, bo jeżeli rozmawiamy o raporcie, to rozmawiamy o stanie gminy na rok 2020 a nie 

21.  

Barbara Grudzień (Radna) 

No więc proszę mi odpowiedzieć, na moje pierwsze pytanie znaczy na moją dygresję, dlaczego pan nie 

przedstawił tych zmian, które na wniosek radnych po wspólnym posiedzeniu komisji nie przedstawił pan 

dzisiaj na samym początku przed omawianiem raportu. 
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Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Ja jeszcze tutaj chciałbym dodać, panie wójcie, to, jeżeli pan chce mówić o raporcie. Pani Basia konkretnie 

pyta o dalszym ciągu inwestycji, które są realizowane o tym państwo piszecie, nie rozumie pan, bo pan 

mówi po co ciągniemy tematy. (...) To są tematy związane z raportem, być może że tych rzeczy nie powinno 

być w raporcie o przewidywanych w planach.  

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Nie ma być może proszę pana, odpowiem na wszystkie pytania. Proszę je konkretnie zadawać a ja 

konkretnie odpowiem, natomiast wchodzimy w rok 2021 i debatujemy na temat tego, co by było, gdyby.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Pan wszedł w raporcie, jest też rok 2021. 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

No dobrze, to jak mam w raporcie zawrzeć informację o koszcie drugiego etapu drogi do banku, że jest to 

130 000 netto ileś brutto, przecież to nie dotyczy 2020 roku. No przecież to jest realizowane w tym roku, 

(...) to będzie w kolejnym raporcie za ten rok, przecież no bądźmy, że tak powiem konsekwentni.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Proszę pana, te teksty są w raporcie i chcemy to wiedzieć, bo pan tu pisze o przewidywanych inwestycjach i 

zakończeniu ich.  

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Ja rozumiem, że chcecie to wiedzieć. Ja na te pytania Wam staram się odpowiedzieć. Natomiast proszę nie 

traktować tego, że powinno być w raporcie napisane brutto, a nie netto, kiedy to jest inwestycja 2021. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Proszę pana, chwycił się pan szczegóły. Proszę nas nie pouczać i odpowiadać, chyba, że nie ma pan ochoty.  

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Proszę pana, ja jestem dorosłym człowiekiem. Proszę ze mną, ja powtarzam, to kolejny raz proszę ze mną 

rozmawiać merytorycznie, a nie na zasadzie jakiś pouczania. Co to w ogóle za sformułowanie jest 

pouczacnie (...). 

Barbara Grudzień (Radna) 

Ja panu zadałam pytanie, ponieważ pani Lucynka, jeżeli chodzi o drogę do banku, pan udzielił informacji, 

pani Lucynie, pan udzielił informacji, że to będzie koszt w granicach 130 000, bo tak wyglądała rozmowa 

między panem, a radną panią Parol, więc to moje pytanie było konkretne do konkretnej wypowiedzi. Czy 

to jest wartość netto czy brutto, ale pan nawiązał, stąd moje pytanie, bo jest dzisiaj dyskusja. Pan 

wspomniał o kwocie 130 000 i moje krótkie pytanie było brutto czy netto, (...), ale pan mówi, że, dlaczego ja 

nawiązuje do roku 2021 skoro omawiamy 2020. Ja nawiązuje do wypowiedzi, którą pan udzielił i ja 

uważam, że temat jest zamknięty.  
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Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

To jest debata na temat raportu. Ja rozumiem pytania dodatkowe, ale jeżeli mamy pytania dodatkowe 

skupmy się nad raportem. (...) 

Barbara Grudzień (Radna) 

Moje pytanie brzmiało, skąd jest różnica w kwocie w wykonaniu tej siłowni i placu w Tymieniu ponad 

12 000 pomiędzy wpisem w raporcie, a raportem monitoringowym z 25 maja o stanie realizacji strategii 

rozwoju gminy Będzino na lata 2015-2020. Jest rozbieżność. Ja mam tu przy sobie ten raport o monitoringu 

stąd właśnie jest ta kwota była pana. Proszę państwa, to nie są pytania z sufitu tylko konkrety.  

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Ja oczywiście może zaraz powoli tak, wypije wodę, uśmiechniemy się do siebie i będziemy dalej 

dyskutować.  

Barbara Grudzień (Radna) 

To jest konkretne pytanie. To nie jest coś wzięte z sufitu i dotyczy raportu 2020.  

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Więc pierwsza pierwsza rzecz pytanie, które mocno zapamiętałem, tutaj jest, dlaczego nie przedstawiłem 

zmian. Szanowni Państwo, dostaliście te zmiany w tak w sposób klarowny pokazane, jak można było 

najlepiej a mianowicie zostały wydrukowane extra strony, które zostały zmienione, żebyście mogli sobie 

sami dokładnie poczytać i porównać co zostało zmienione. No trudno jest mówić o tym, przedstawiając 

raport czy te zmiany, no bo wymieniliśmy zdjęcie sołtysa, bo dopisaliśmy tam od kiedy pan Nożykowski 

jest radnym. To są drobiazgi (...) zmiany, które państwo zasugerowaliście, jak powiedziałem, nie wiem w 90 

paru procentach wprowadziliśmy. Bardzo chętnie mogę o tym rozmawiać, ale nie będziemy rozmawiać o 

tym, że no tak zostało wymienione zdjęcie sołtysa, bo to szkoda czasu. My możemy rozmawiać na ten 

temat. (...) Dobrze np. pamiętam zapis dotyczący projektu drogi w Tymieniu tego pierwszego etapu. Jak 

pani się z tym zapoznała na pewno to pani zrobiła, bo to panią interesuje i nawet była pani też oglądała 

projekt. Potem przeczytaliśmy jeszcze raz z Markiem Maślińskim, ten zapis, który był w poprzedniej wersji 

raportu. Uznałem, że ten zapis jest mało czytelny dla mieszkańców. Cały ten zapis byśmy zmienili, żeby był 

bardziej czytelny, dlatego że tamten zapis opierał się czysto na wpisach projektanta, więc bardzo chętnie 

na temat uwag czy jakichkolwiek spostrzeżeń do tych zmian, które wprowadziliśmy, możemy sobie dalej 

rozmawiać, niemniej jednak mieszkańcy dostają wersję raportu aktualną, która wisi na stronie. To, co tutaj 

robimy, to my debatujemy na temat zawartości tego raportu, co powinniśmy zmienić, co poprawić i tak 

dalej. I to wspólnie na państwa uwagi wprowadziliśmy i te zmiany są w takiej postaci po zmianach ten 

raport jest na stronie. To teraz może, jeżeli są jeszcze jakiekolwiek pytania, do tego co żeśmy tam zmieni, 

to bardzo chętnie będziemy odpowiadać.  

Barbara Grudzień (Radna) 

Panie wójcie, i stąd właśnie, gdyby pan na początku tej rozmowy powiedział, że zostały wprowadzone takie 

i takie zmiany już nie mówię o tych drobiażdżkach jak pan mówi, co skoro dla niektórych osób jest to 

bardzo istotne, tylko i byśmy rozmawiali, że już są zmiany, czyli jest wskazanie dla mieszkańców, którzy 

słuchają, czy czytają te nowe raporty, że tu i tu jednak była zmiana i coś się zmieniło i to tylko i wyłącznie o 

to mi chodziło w tym pierwszym moim zapytaniu, dlaczego to na początku nie zostało przedstawione. 

Dalej jeszcze tu chciałabym ja sobie kilka rzeczy zaznaczyłam, ale niektóre zostały już poruszone i 

odpowiedź, więc nie będę do tego wracać. Takie moje też pytanie no zaraz pan powie, że to też omawiamy 

2020 a nie 2001 jest ta moja tu takie taki wniosek, bo mówimy, mówiliśmy o tym złożonych wnioskach na 

te tereny popegeerowskie, jak ja to króciutko mówię i te wnioski nie przeszły i tak jak pan mówił 



23 
 

opracowanie raportu było luty, marzec, a temat, kiedy się dowiedzieliście, że te pieniądze nie zostały 

przyznane w ramach tam około tych 5 000 000, pomimo złożenia 3 wniosków. Były zmiany w raporcie teraz 

w lipcu po wspólnym posiedzeniu komisji.` Różne zmiany wprowadzone, ale np. w żadnym tym punkcie 

nie wpisano, że jednak tych pieniędzy nie otrzymaliśmy, będziemy się starać z innej puli o pieniądze na 

wykonanie tej inwestycji. Króciutko, że ich nie ma tego jednak zapisu nie ma. Dalej w raporcie jest, że jest 

złożony wniosek i na dzień dzisiejszy nie wiemy nic. No na dzień, kiedy się spotkaliśmy na wspólnym 

posiedzeniu komisji, wiedzieliśmy, że nie będzie i robiąc te zmiany moim zdaniem w raporcie można było 

króciutką informacje, że ten wniosek nie przeszedł. Nie wiem sformułować go tak jak powinien być 

sformułowany, ale że ten wniosek jednak nie przeszedł i tych pieniędzy nie będzie na ten cel. Można było 

przy zmianach coś takiego zrobić.  

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Może lepiej by było jakbym po kolei odpowiadał, bo nie jestem w stanie zapamiętać co pani mówi. (...) 

Szanowni Państwo, jeszcze raz przypominam raport jest obrazem gminy na rok 2020. Uwagi, które 

państwo zasugerowaliście one dotyczyły pewnych nieścisłości, czy może i nawet błędów, które się gdzieś w 

tym raporcie przewinęły, gdybym miał postępować tak jak pani tutaj mówi, to należałoby ten raport 

aktualizować niemalże co miesiąc, co kilka miesięcy, ale proszę pozwolić, musiałbym go aktualizować, żeby 

on był aktualny na dzień dzisiejszy, to musiałbym jeszcze wiele rzeczy zmienić. Natomiast zmiany, które 

wprowadziliśmy, one dotyczyły konkretnych państwa uwag i nie skupiałem się i uważam, że bezzasadne 

jest korygowanie raportu, bo na dzień dzisiejszy, kiedy ja robię kolejną aktualizację tego raportu pod 

kątem państwa uwag. To ja mam jeszcze pozmieniać sporo innych rzeczy, bo się też tam coś zmieniło. 

Szanowni Państwo, nie. To się nie da tak pracować. To nie jest raport żywy. To jest raport za 2020 rok, 

jeżeli w 2020 roku w raporcie były nieścisłości lub błędy, to to poprawiamy, a nie poprawiamy stanu 

aktualnego na dzisiaj, proszę o następne pytanie.  

Barbara Grudzień (Radna) 

Ale w trakcie były poprawiane, bo po wspólnym posiedzeniu (...) Wracamy do remontu drogi w Tymieniu, 

tak jak pan mówił, oczywiście, znowu będzie że się brzydko czepiam. Remont drogi w Tymieniu strona 91 

raportu. Po tych naszych wspólnych rozmowach spotkaniach jest to przełożone, że już jednak na 713 m 

będzie asfalt. Wszystko jest fajnie. Proszę to jest strona 91 i jest zapis w nawiasie. Za budynkiem 

mieszkalnym wielorodzinnym nr 27 tu jest zapis taki, a kończy się na kilometrze od zera do 998. Proszę 

państwa. 998 m to kończy się gdzieś na pograniczu tzw. starej szkoły blok 27 i jego działka to jest droga, do 

której ma zgodnie z tym zapisem to jest 713 m, czyli dotąd co uzgodniliśmy, że będzie asfalt, a cały odcinek 

tej drogi 998m jest praktycznie do starej szkoły, czyli Tymień numer jak dobrze pamiętam 30, a nie 27. No 

dlaczego skąd się wzięło, bo była rozmowa z panem Maślińskim, byłam ja był były sołtys, później wiem, że 

sołtys miał spotkanie z panami wójtami też w sprawie tej drogi i w wyniku tych wszystkich rozmów jest ten 

zapis, że będzie tyle a tyle asfaltu, dalej będzie ta płyta ażurowa. No, skąd wziął się ten zapis za budynkiem 

mieszkalnym wielorodzinnym nr 27 w tym to idzie w eter, to idzie dalej (...). 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Dobrze, ale pani radna moment, bo ja też chciałbym dokładnie zrozumieć, jaka jest uwaga w takim razie do 

tego zapisu.  

Barbara Grudzień (Radna) 

Że ten 998m ten 27. Za blokiem 27 i za działką to jest droga, która skręca do bloku 29 i do tego, to jest 

713 m i do tego odcinka to będzie droga asfaltowa zgodnie z tym. 
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Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Czyli ten zapis ten fragment, on powinien dotyczyć tego odcinka, który w kolejnym zdaniu jest napisany od 

0 tam 16 do 700 i tu się powinien pojawić zapis za budynkiem tak? Dobrze zmienię to.  

Barbara Grudzień (Radna) 

A tu, jeżeli jest zapis do 998, jeżeli już to można zapisać, że jest to odcinek w okolicy Tymień nr 30. 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Zapis dotyczący za budynkiem miał, jakby metry dla mieszkańców nie oznaczają powiem nic, nikt nie 

będzie chodził mierzył i patrzył, do którego miejsca, (...) Dlatego chcieliśmy zapisać w taki sposób, żeby 

mieszkańcy wiedzieli, bo pani to już wie, sołtys też wie że odcinek asfaltowy to jest właśnie za tym 

budynkiem mieszkalnym, tak w związku z tym popełniliśmy tutaj błąd ja to skoryguje zaraz, po sesji i ten 

zapis wprowadzę tak, żeby on dotyczył tego odcinka 700, będzie to dobrze. 

Barbara Grudzień (Radna) 

No oczywiście, bo to jest mylna informacja. 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Nie potrafię tego nie znam aż tak dobrze gminy pomimo 2,5 roku pracy, żebym wiedział, że te 700 m to za 

tym budynkiem 27. 

Barbara Grudzień (Radna) 

Ale ja nie do pana mam tutaj jakieś uwagi, tylko do pana Marka bo ja panu Markowi mówiłam, jeżeli ma 

jakieś wątpliwości, niech tylko do mnie zadzwoni, a jak mi powie odcinek ja mu powiem. (...) Następne 

pytanie dotyczące drogi zmiany. Teraz tak w tym poprzednim raporcie tej części dotyczącej drogi było, że 

koszty realizacji zadania jest 1 520 098 zł 27 gr. W nowej wersji jest 1 767 939 zł 18 gr plus te tablice to się 

zgadza, więc tu teraz moje pytanie, bo z tego, co uzyskałam informację i sprawdziłam była sporządzona 

umowa spisana na sporządzenie projektu drogi w Tymieniu nr 38 z 20 kwietnia ubiegłego roku i był projekt 

robiony na drogę. To było w ramach tej umowy i rozumiem, że to był projekt zrobiony na drogę w tym 

krótszym zamiarze, gdzie wniosek był składany 10 sierpnia, czyli jeżeli jestem błędzie, to będę prosiła 

później o skorygowanie, był robiony projekt i 10 sierpnia był złożony wniosek o dofinansowanie na tę 

drogę, na której dofinansowania nie było ten sam zakres robót. I chyba ten sam projekt był wtedy do tych, 

jak ja to mówię, terenów popegeerowskich, co był też złożony. I stąd moje pytanie, jeżeli zmieniła się kwota 

w porównaniu do tego, co mieliśmy w pierwszej wersji w raporcie o prawie 250 000. Czy to był nowy 

projekt robiony nowy kosztorys na tę drogę, czy skąd się wzięła ta różnica prawie 250 000.  

Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych) 

Już postaram się pani, nie pani tylko mieszkańcom co do zasady. Potwierdzam, że dokument umowa 

przepraszam była podpisana na wykonanie dokumentacji dotyczącej przebudowy pierwszego odcinka 

drogi w Tymieniu, czyli około tego 1000 m bieżących, dotyczył też wniosku, który został złożony 10 sierpnia 

2020 roku jak Pani słusznie zobaczyła. W tej pierwszej wersji, w związku z tym, że projekt otrzymaliśmy 

bodajże dzień wcześniej, bądź tego samego dnia obejmował ten sam odcinek przebudowy, natomiast 

powierzchnia czy długość drogi asfaltowej została w tym projekcie mylnie przez projektantów określona na 

500 m. Nie było możliwości oczywiście w tak krótkim czasie zmiany tej dokumentacji, w związku z tym wraz 

z kosztorysem na ten 1 mln 500 zł o który pani pyta, doszło do pierwszego wniosku 10 sierpnia. Przeze 

mnie oczywiście ta rozbieżność została wyłapana i w momencie, kiedy zostaliśmy wezwani do uzupełnienia 

wniosku bądź usunięcia jakiś tam ewentualnie braków czy niedopowiedzeń została przedstawiona druga 
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wersja dokumentacji, w której już projektant uwzględnił, tą błędnie założoną długość drogi asfaltowej z 500 

na 713 m. Stąd też w związku ze zmianą nawierzchni została zmieniona kwota kosztorysu inwestorskiego 

na 1 000 700. I to jest to jest konsekwencja zmiany, czy wydłużenia powierzchni drogi asfaltowej o te około 

200 m i automatycznie ta cena całej inwestycji o tą różnicę wzrosła. W innych miejscach nie wprowadzono 

zmian. Wydaje mi się, że jeszcze została skorygowana z płyt tam bodajże 3,5 na 4 m w każdym bądź razie o 

pół metra, bo to też stanowi urząd Marszałkowski. I chyba wprowadziliśmy tak powiem na podstawie 

pomysłu innowacyjnego chodnik w postaci ciągu pieszego z możliwością korzystania przez cyklistów. 

Krótko mówiąc, czy raczej pieszo-rowerowy. To była zmiana w stosunku do tego pierwszego rozwiązania. I 

to się odbiło, jak gdyby na tej wartości kosztorysu inwestycji i w tej wysokości poszedł wniosek do dróg 

samorządowych na 1 mln 700.  

Barbara Grudzień (Radna) 

To w związku z powyższym moje pytanie następne to dlaczego w tym wniosku złożonym w lutym na tereny 

popegeerowskie był złożony wniosek na tą starą wersję na 1mln 520 i na 513 m asfaltu.  

Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych) 

To znaczy prawdopodobnie to też powtórzę tak, że tak powiem z pełną odpowiedzialnością, że 

prawdopodobnie projektant zmieniając zakres dróg, przepraszam zakres powierzchni asfaltowej z 500 na 

700 m uwzględnił te poprawki w części graficznej w części kosztorysowej, a nie zostały do końca 

wyeliminowane z opisu technicznego. Wniosek, który składaliśmy do dróg samorządowych, był na zasadzie 

kopiuj wklej opisu z dokumentacji technicznej, żeby nie wprowadzać modyfikacji do wniosku, że w związku 

z tym, że dokumentacja projektowa również jest załącznikiem do wniosków o dofinansowanie i 

prawdopodobnie ten sam błąd został jak gdyby powielony w przekazywaniu dokumentacji dla osoby, która 

zajmuje się dofinansowaniem i wniesiony przez przypadek zaniżonej wartości z 1 mln 700 1 mln 500.  

Barbara Grudzień (Radna) 

Zaniżona wartość i ten wniosek, gdyby gdyby tutaj w tym momencie gdybanie króciutkie do tej drogi, 

gdyby ten wniosek przeszedł na tę drogę w Tymieniu na tereny popegeerowskie, to ona była by robiona w 

pierwszej wersji, bo taki wniosek został złożony. Ma Pani rację (...) była 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Co Pani chce pani radna, wykazać bo bardzo mnie to interesuje? 

Barbara Grudzień (Radna) 

Ja po prostu no to właśnie, że gdzieś był błąd, (...) Dlaczego w raporcie na 31 maj jest kwota 1 520 000.  

Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych) 

Powtarza się ten sam błąd. 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Ale pani radna, przecież przed chwilą tłumaczyliśmy, że po to, zresztą państwo też zapoznaliście się z 

raportem, co mnie też cieszy, że w ogóle czytacie to, co dostajecie od nas, zauważyliście pewne 

niedokładności błędy. Poprawiliśmy, ja nie wiem nad czym my teraz dyskutujemy, mam powiedzieć, co by 

było, gdybym 2,5 roku tam nie spotkał obecnego wójta, to by mnie tu nie było.  
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Barbara Grudzień (Radna) 

Panie wójcie bardzo proszę nie w tą stronę, ponieważ dostaliśmy 1 520 000 i gdyby nie było mojej uwagi, 

wówczas zapytań o szerokość długość asfaltu, czyli w tym raporcie nie byłaby poprawiona ta kwota, że jest 

1 700 000, czyli my dalej bylibyśmy w świadomości, że ta droga kosztuje 1 520 000. 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Całkiem prawdopodobne (...) 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Ja bardzo proszę o uporządkowanie dyskusji. I jest pytanie jest odpowiedź. Proszę pan Markowski. 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Ja chciałem tylko powiedzieć, że błąd, który powstał w raporcie, został skorygowany w raporcie, natomiast 

tego błędu we wniosku kolejnym nie ma, więc nie dyskutujmy na ten temat, pojawił się jak powiedział pan 

Marek Maśliński w tym pierwszym wniosku w następnych go nie ma i nie jest to zasługa tego, że zostało to 

w raporcie tutaj wyłapane. W raporcie informacje poprawiliśmy bo zauważyliście państwo, że coś nie gra i 

za to dziękuję i zostało poprawione. 

Barbara Grudzień (Radna) 

Panie wójcie, pan mówi, że nie był drugi raz. Był drugi raz ta sama kwota mylna wprowadzona we wniosku 

w lutym. W maju jest sporządzony raport i dalej jest mylna kwota, więc proszę mi nie mówić, że ja mówię 

nie prawdę. Tak było tyle dziękuję bardzo.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Natomiast kiedy się spotkaliśmy na ostatniej nawet komisji, żeby to wyjaśnić, to Pan Maśliński nie był w 

stanie to wyjaśnić, nie był przygotowany. 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Ale zostało to wyjaśnione pani przewodniczący (...) 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Proszę pani Lucyna Parol.  

Lucyna Parol (Radna) 

Widzę, że widzicie państwo że najbardziej taka rozmowa jest rozgorzała na temat inwestycji i ja tak 

chciałam jeszcze na podsumowanie odnieść się właśnie do tych inwestycji, bo tu taki mam piękną Nowiny 

z gminy, piękne wydanie takiej książeczki to było wydanie specjalne tuż przed samym referendum i 

chciałam się odnieść tu do niektórych inwestycji, bo gdyby taką książkę otrzymał dzisiaj mieszkaniec 

Zakopanego czy Warszawy, to pomyślałby sobie, że faktycznie mamy cudotwórcę wójta, który przez 3 lata 

dokonał tyle inwestycji. Do końca, tak proszę państwa nie jest i smuci mnie to, że przy inwestycjach, które 

nie były zaplanowane przez pana wójta Jaroniewskiego, nie ma dopisku że jest to kontynuacja inwestycji 

podjętych przez wójta Brodę. Chciałam się tak po kolei do tych niektórych inwestycji odnieść i jeszcze na 

początku powiedzieć, że pan wójt Jaroniewski miał dużo szczęścia, jeżeli chodzi o finanse, ponieważ około 

3 000 000 wpłynęło podatku od nieruchomości i inwestycja ulice w Mścicach 2 700 000 dofinansowania 

inwestycja Śmiechów-Borkowice prawie 4 000 000 dofinansowania, 1 000 000 zł z covidu z Kładna. No, 
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więc tak około 11 000 000 pieniędzy było pewnych, za które można było wykonać inwestycję. Niestety 

wszystko jest ważne. Projekty są ważne tak, ale najważniejsze we wszystkim to są zawsze jest pieniądz, bo 

jeżeli jest pieniądz, więc można za to robić inwestycje. No i tak proszę państwa, drogi w Mścicach 

osiedlowe, ten projekt był do budżetu wprowadzony na 2019 rok, jak zarówno droga Śmiechów-

Borkowice. Na ten projekt w Mścicach około 2 700 000 były pozyskane środki, byłam na podpisaniu 

umowy na te środki, był również zaproszony pan wójt Broda, bo to była kontynuacja jeszcze 

wcześniejszych programów wcześniejszej rady i poprzedniego wójta. Poza tym proszę państwa. Druga ta 

droga Śmiechów-Borkowice no nieszczęśliwie została podzielona myślę na 2 etapy i praktycznie z budżetu 

2019 jeszcze nie widać końca. Mam nadzieję, że w 2021 roku będzie zakończona, ale też był projekt na to, 

były też finanse na to pozyskane, więc łatwo można było to robić. Droga płytowa w Wierzchominku to też 

było zawarte w budżecie została zrobiona. Budowa strefy rekreacji w Mścicach, Będzinie i Dobrzycy. 

Oczywiście też w części była zrealizowana za wójta Brody, też osobiście przecinałam wstążkę na tym, gdzie 

te stoją urządzenia do ćwiczeń. Droga w Kładnie oczywiście to jest właśnie ta inwestycja z 1 000 000 zł, 

które dotarły do gminy w związku z covidem. Mieliśmy inną na to propozycję, choć chcieliśmy, żeby 

dofinansować te inwestycje tu, które były rozpoczęty. Tu mieliśmy też na uwadze właśnie tą kanalizację w 

Strzeżenicy, wójt zadecydował inaczej. No jest to wójta inwestycja. Są tu inwestycje też właśnie dróg 

powiatowych, gdzie, jeżeli chodzi o przygotowanie tych inwestycji, no to jest najmniejsza rola pana wójta, 

bo tu tylko są przekazane pieniądze są środki na drogę Dobiesławiec-Mścice 900 000 teraz na tą ścieżkę 

rowerową, która była robiona z ZITU podane jest 7,5% tylko kosztów czyli też tylko Urząd Gminy przekazał 

pieniądze. Remont Domu Kultury w Będzinie, no wiadomo został tylko zrobiony ze środków gminnych, 

czyli ze środków budżetu naszego niestety nie zostały pozyskane inne środki. Dom seniora i klub seniora 

też na tym zdjęciu widzę tu się załapałam pani sołtys Mścic przecina wstążkę to inwestycja była 

zrealizowana też, także pan wójt Jaroniewski tylko że tak powiem załapał się na otwarcie tego, ponieważ te 

inwestycje były już przygotowane. Śmiechów Borkowice, już mówiłam, Dobiesławiec też dużo takich 

właśnie aha no właśnie jeszcze to Podamirowo nieszczęsne, gdzie dzwonią do mnie mieszkańcy pytają co 

dalej z Podamirowem, bo w grudniu zostały zerwane tam pomosty wbite pale lato jest myślę, że nie bardzo 

na tych palach da się cokolwiek zrobić, czy wykorzystać to jezioro. Jak widzimy, proszę państwa, że dużo 

takich drobnych było zrobionych inwestycji, oczywiście no tu przez pana wójta to były granty jakieś 

sołeckie po 10 000. Tak czy tam postawienie tablicy przy parku w Mścicach, gdzie zajęło prawie to 2 lata, 

gdzie położenie płyt na drodze Rzemieślniczej, gdzie od mojej interpelacji prawie minęło 2 lata, ale zostało 

to uzupełnione. Tak to proszę państwa wygląda. Także myślę, że ładnie by było, gdyby w takiej Gazecie w 

gazetce w takim wydaniu właśnie było wspomniane, że niektóre inwestycje to była kontynuacja 

poprzedniego wójta pana Henryka Brody bo myślę, że nic na pewno źle dla tych gminy nie życzył i nic źle 

nie zrobił. Dziwi mnie fakt, że to się przypisuje sobie i od razu mi nasunęło się takie też powiedzenie, że 

sukces ma wielu ojców, a porażka jest sierotą i tak mniej więcej to wygląda w tym wypadku. Ja mam teraz 

jeszcze pytanie do pana wójta wicewójta. Nie ma pana wójta, ale tu jest inwestycje planowane ciąg dalszy. 

W Będzinie planowany jest remont budynku pod przedszkole gminne. Proszę mi powiedzieć, jaki budynek i 

jak to wygląda z przedszkolem w Będzinie? Wiemy, że to był hasło niesione na sztandarach, że będzie 

nowe przedszkole w Będzinie. W tej chwili są ważne świetlice, są ważne inne rzeczy. Natomiast do Będzina 

nie za bardzo rodzice chcą oddawać swoje dzieci. W Mścicach przedszkole pęka w szwach. I proszę mi 

powiedzieć, właśnie w Będzinie planowany jest remont budynku pod przedszkole gminne, którego 

budynku? I kiedy jest to planowane? 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Zastanawiam się czy zacząć odpowiadać, czy poprosić o przerwę, bo muszę powiedzieć, że dużo emocji 

budzi wzbudziła we mnie to, co pani powiedziała, a w pierwszej kolejności, a może spróbuje odpowiedzieć 

w pierwszej kolejności, to odpowiem w ten sposób. Kolejny raz zwracam państwu uwagę, czy mogę 

państwa i poprosić o to rozmawiajmy merytorycznie. Rozmawiajmy na temat. To jest pierwsza rzecz. Ja 

naprawdę męczy mnie taka rozmowa z państwem, jeżeli Wy komentujecie to w jakiś swój sposób coś. 

Proszę konkretnie fakt pytanie odpowiedź. Wtedy każdy, kto tej sesji słucha łącznie z państwem, będzie 

mógł sobie wyrobić własne zdanie i własną ocenę bez żadnych sugestii. Kolejna rzecz. Ja nie wiem, czemu 

miało służyć to, co pani w tej chwili wygłosiła, co pani chce deprecjonować zasługi wójta Jaroniewskiego po 

prawie 2,5 jego rządów. No tak to brzmi. Ja nie bardzo rozumiem, czemu miało służyć to całe 
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komentowanie, bo jak pani doskonale wie władza w momencie, kiedy się zmienia, jest coś takiego jak 

ciągłość władzy, więc przejmuje coś, co było rozpoczęte przez poprzednią władzę i musi być 

kontynuowane, czy powinno być kontrolowane przez następną władzę. I nie jest prawdą to, co pani mówi, 

najłatwiej to było przypisać sobie coś. Proszę panią realizację inwestycji, to jest projekt, pozyskanie 

środków, wykonawstwo, rozliczanie. To jest co najmniej tyle etapów, które tak jestem w stanie na gorąco 

wyliczyć. I co pani uważa, że w momencie, kiedy został uzyskany wniosek o dofinansowanie i jest projekt, 

to jest najtrudniejsza część tej roboty? To jak pani odpowiem kategorycznie nie. Proszę zwrócić uwagę, ile 

było też pytań i dyskusji na temat realizacji takiej inwestycji, jak drogi osiedlowe w Mścicach, kiedy do tej 

inwestycji przystąpiliśmy, ile było pytań i problemów do rozwiązania z drogą Borkowice-Śmiechów i pani 

mówi, że to nie jest zasługa tego obecnego wójta? No przepraszam najmocniej, chyba się nie rozumiemy 

zupełnie, więc ja mam cały czas takie wrażenie, i to kolejny raz, że państwo szukacie tylko przytyków takich, 

żeby pokazać, że my coś robimy źle, nie tak. Natomiast, czy Wy żadnych plusów nie widzicie? Widzicie same 

minusy, no bo jeżeli widzicie same minusy, to po co jest ta debata, to zagłosujcie za nieudzieleniem wotum 

i po co my tu w ogóle dyskutujemy. Merytorycznie proszę odnosić się do pewnych uwag i faktów, a nie w 

jakiś sposób z jakimś insynuacjami, czy jakimiś bezpodstawnymi niepopartymi faktami, tak powiem 

ocenami. No przepraszam najmocniej, ja nie umiem inaczej rozmawiać na takie tematy, co ma gazetka do 

raportu w tej chwili w ogóle? Kolejne pytanie. Gazetka została wydana, uważam w bardzo dobrym 

momencie, żeby pokazać, co się w gminie dzieje. Nie pisaliśmy, że robimy wszystko my nie pisaliśmy, że my 

robimy, odtąd dotąd a tamto to zrobili inni, bo tam czy jeszcze zrobili dobrze czy źle, a co my zrobiliśmy 

dobrze źle. Szanowni Państwo, to gazetka nie temu służy, gazetka, służyła przede wszystkim 

poinformowaniu mieszkańców kadencji wójta o tym, jak wygląda program i zadania inwestycyjne w 

gminie. Nie było żadnym zasadnym celem pisanie, bo pan Broda to dotąd, a odtąd to pan Jaroniewski. 

Szanowni Państwo wy chcecie jakieś podziały wprowadzać, czy Wy pracujecie na nie wiem, dobro dobre 

imię poprzedniego wójta i złe imię tego wójta, czy pracujecie na dobro mieszkańców? Bo ja nie rozumiem. 

Lucyna Parol (Radna) 

Przepraszam, proszę pana, to nie my wprowadzamy podziały, tylko proszę. Tu jest tak, to jest zdjęcie pana 

szefa i jest napisane tak podziękowania kieruję do was Szanowni mieszkańcy gminy Będzino do tej części 

społeczeństwa, która akceptuje moje decyzje, to kim jestem proszę pana, wójt podzielił na przyjaciół i na 

wrogów. Ja jestem w grupie wrogów, radni są w grupie wrogów, a przyjaciele, to kto są. Proszę zobaczyć, ja 

tu robię proszę pana podział, nie będzie pan umoralniał, my nie dzielimy. My jesteśmy podzieleni. 

Społeczeństwo jest proszę pana podzielone. Proszę tu jest napisane czarno na białym jak pan nie doczytał 

tego, to proszę ja panu to przerwę, proszę przyjść, pan przeczyta.  

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

(...) Pani radna, gazetka jest przygotowana była przygotowana dla wszystkich mieszkańców. Co miało być 

tam 2 zdjęcia 2 wójtów, o czym pani mówi? 

Lucyna Parol (Radna) 

Nie proszę pana, kogo pan powiedział, że my dzielimy mieszkańców pan czy pan zrozumiał to, co 

przeczytałam, pan wójt kieruje podziękowania do tej części społeczeństwa, więc pytam do jakiej? Która 

akceptuje moje decyzje.  

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Która popiera wójta, która rozumie wójta działania, a pani zainsynuowała w swojej części wypowiedzi. 

Przepraszam jeszcze raz do tego wrócę, że to nie jest zasługą tego wójta, to nie jest zasługą tego wójta, to 

nie jest to wszystko z tamtego no pani radna, o czym Pani mówi.  
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Lucyna Parol (Radna) 

Proszę pana, nie powiedziałam, pokazałam tylko, że 11 000 000 zł było pieniędzy. Proszę pana, że łatwo się 

robi, a teraz państwo napisaliście 2 projekty, nie otrzymaliście dofinansowania i wszystko jest w toku to w 

toku to w toku. Proszę mi pokazać, 1 chociaż projekt, który przez 3 lata zarządów i pana i pana wójta był 

złożony, gdzie otrzymaliście państwo dofinansowanie, bo na drogę na Kładno to nie pisaliście państwo to z 

racji covidu 1 000 000 zł dostaliście. Ja w tym sensie powiedziałam, że były to pieniądze pozyskane proszę 

pana, że łatwo się robi inwestycje, wtedy, gdyby Mścice nie były w projekcie w 2019 roku, gdyby Mścice 

wtedy nie otrzymały dofinansowania 2 700 to Mścicach nic by się nie robiło proszę pana, bo na Mścice jest 

tylko cały czas nagonka, że w Mścicach wszystko się robi i pan wójt zaniedbał też w Mścicach wykupienie 

działki 200 m proszę pana, żeby zrobić dojście do domu Ludowego, widzi pan. Więc, o czym mówimy, ja 

powiedziałam że były pieniądze było łatwiej to zrobić był projekt proszę pana. I tego pan nie zaprzeczy, bo 

były pieniądze. 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Pani radna, to ja panią informuje realizację inwestycji Mścice drogi osiedlowe, Borkowice-Śmiechów to były 

w wykonaniu bardzo trudne inwestycje, które miały dużo elementów źle przygotowanych i skończmy ten 

temat. Nie ma żadnej nagonki na żadne Mścice, tylko pani insynuuje że zasługi, które są czy inwestycje, 

które są wpisane tutaj w tą gazetkę, to są odbyły się bez udziału wójta Jaroniewskiego. To jest absolutnie 

nieprawda. Żadna. Pani radna, naprawdę proszę przeczytać ze zrozumieniem, tą gazetkę i będziemy 

dyskutowali.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dobrze, proszę państwa ja dziękuję jeszcze raz pana upominam, żeby nie pouczać pan ma swoją opinię na 

ten temat my mamy swoją (...) tu nie ma polemiki na sesji proszę pana polemika by była, jakby na każdej 

sesji był pan wójt, a nie przychodzi i w związku z tym obraża nas, ubliża nam w wypowiedziach prasowych, 

wypowiedziach radiowych. (...) No tak proszę pana, niestety takie rzeczy będę mówił i proszę nie 

przeszkadzać w tej chwili. To jest niestety w ten sposób się właśnie dzieli, bo odpowiedzi na trudne pytania 

są szkalowaniem pana wójta. To jest początek sprawy. 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Ja odpowiedziałem w sposób merytoryczny na wszystkie uwagi pani radnej i wszystkich poprzednich 

państwa radnych, a pan znowu coś insynuuje, rozmawiajmy merytorycznie. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Ja nic nie insynuuję proszę pana, tylko przedstawiam, jak to wygląda i dlaczego tak to wygląda proszę pana 

i pan ma swoje zdanie i proszę nas nie pouczać, bo mamy też swoje zdanie, mimo że z wiedzy wójta 

jesteśmy niedouczeni. 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Wie Pan co jak tak będziemy rozmawiali, że ja państwa pouczam to ja powiem, że pan mnie też poucza. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Proszę pan od początku pan przyszedł z takim nastawieniem. Dziękujemy za wskazanie nam jak mamy 

głosować. 
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Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Nie, dziwiąc się pierwszemu pytaniu, które dostałem. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Przed tym pytaniem, już pan odpowiedział. Proszę pana teraz tak ja mam pytanie dotyczące raportu czy z 

którychś stowarzyszeń gmina wystąpiła, bo nic na ten temat nie wiemy. Natomiast nie są tutaj wymienione 

3 stowarzyszenia, związku gmin wiejskich RP, czy wystąpiliśmy stowarzyszenia samorządów drogi S6 i 

Stowarzyszenie gmin przyjaznych energii odnawialnej.  

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Szkoda. 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Nie może nie szkoda, Panie Przewodniczący, tylko ja nie mam komputera w głowie, więc jeżeli jest takie 

pytanie. Pan je sformułował a ja odpowiem to, Nie wiem pisemnie czy na innej sesji, zobaczymy.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Ja mówię o zapisach raportu. 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

No to jeżeli w raporcie nie ma to znaczy, że nie ma tych stowarzyszeń. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Aha czyli nie ma tak. 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Dobra skończmy dobrze dobrze, odpowiedziałem nie wiem. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Powinien pan wiedzieć gdzie pan jeździł w delegację. 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Proszę pana, nigdzie już w delegację. Proszę mi, tu znowu czegoś nie insynuować. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dobra w raporcie, proszę państwa jest zapisane w zasadzie to tak dotyczy budżetu generalnie, ale w 

raporcie jest ten zapis bardzo niepokojący, jeżeli chodzi o to zadłużenie w przypadku śmieci blisko 400 000, 

gdzie zmieniliśmy stawkę opłaty za śmieci w miesiącu październiku. Zresztą tamtych uchwał śmieciowych 

było bardzo dużo i co chwilę je poprawialiśmy. Została zmieniona na 18 ja wówczas zadałem pytanie, czy 
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to wystarczy na pokrycie tych środków. Odpowiedź otrzymałem, że tak wystarczy, nie mniej jednak na 

zakończenie budżetu na zamknięcie roku mamy tą różnice 392 zł. To jest bardzo poważna kwota, jako że 

gmina ma się zamykać na 0, czy w granicach zera. To jest też tutaj w raporcie wykazane i czy kroki podjęte 

zwyżką stawki do 29 zł pozwolą na to, że rok następny no uda się zamknąć blisko zera.  

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Dobrze jeszcze raz niech pan tylko samo pytanie proszę powtórzy.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

(...) Dlaczego zostaliśmy wprowadzeni w błąd ustalając stawkę 18 zł, która miała zabezpieczyć koszty 

wywozu odpadów i czy stawka obecna 29 zł, która obowiązuje czy w perspektywie tego półrocza, w jakiś 

sposób tutaj zabezpiecza nam bieżący rok?  

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Jest pan tutaj radnym dłużej niż ja wiem o istnieniu gminy Będzino i doskonale pan wie o tym, że jeżeli 

chodzi o ustalanie stawki śmieciowej i rozliczanie śmieci to stawkę prognozuje się i ustala się na podstawie 

jakiejś prognozy o tym, ile będzie przychodów z tytułu deklaracji śmieciowych, ile będzie wydatków. I tak 

została zapewne ustalona stawka 18 zł w roku 2020 i na tej podstawie została ustalona stawka w roku 

2021. Zresztą jak pan również i państwo wszyscy wiecie temat śmieciowy jest tematem bardzo takim 

wrażliwym. Tak to powiem. Nikt z mieszkańców. Ja też nie lubię, kiedy muszę za śmieci płacić więcej. 

Natomiast nie da się zaprognozować stawki, która zagwarantuje w 100% równowagę między wydatkami, a 

przychodami. Na śmieciach my nie możemy zarabiać, w związku z tym normalnym procesem jest to, że po 

pewnym okresie po sprawozdaniu może być to za pierwsze półrocze robi się taką poglądową analizą, w 

którym miejscu jesteśmy, co też nie daje pełnego obrazu, więc nie jest to w żaden sposób wykonalne, aby 

dostosować tak stawkę, żeby równowaga między przychodami i wydatkami była zachowana.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Myślę, że w okresie 3 kwartałów, które minęły, kiedy podejmowaliśmy kolejną uchwałę jakiś obraz już był, 

jeżeli chodzi o te sprawy.  

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

(...) O którym roku pan mówi? 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

2020. 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

I w związku z tym, co zostało wg pana źle wykonane? 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Proszę pana, podejmowaliśmy uchwałę w październiku wzrost opłaty o złotówkę. Odpowiedź była na sesji, 

że te środki ta podwyżka zabezpieczy nam wyjście niejako na 0 ze śmieciami do końca roku. Nie mniej 

jednak na zakończenie roku, mamy 392 000 zł brak.  
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Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

To znaczy, że albo przychody z deklaracji albo wydatki były wyższe. Taka jest prawda. Na dzień ustalania tej 

stawki prognoza była wskazywała na to, że ta niewielka podwyżka powinna zabezpieczyć temat. My też 

musimy staramy się tak proponować stawkę, żeby to nie uderzało po kieszeni mieszkańca, w jak 

najmniejszym stopniu. W zasadzie należałoby tą stawkę zmieniać kilka razy w roku, żeby mieć zachowany 

bilans i żeby być w zgodzie sumieniem, że nie zawyżamy w żaden sposób tej stawki.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Proszę tu zgłasza się pani Krystyna Najdzion. 

Krystyna Najdzion (Radna) 

Dziękuję ja jeszcze wrócę do dwudziestego roku i do rezygnacji z projektu festiwal pszczół, no jest 

omawiany dwudziesty rok, więc wrócę do tego. Wiem, że też może mogę być posądzona o to, że to już się 

tak bez przerwy wraca i powiela, ale po prostu brak obiektywnych przyczyn rezygnacji z tego projektu, gdyż 

kwota 1 000 000 no trochę więcej jak 1 000 000 przy wkładzie 591 dalej jest takim niedosytem 

mieszkańców Strachomina, wiedząc już o tym, że teraz też nie dostaliśmy te 1 500 000, a jako teren 

popegeerowski. Bardzo im przykro mieszkańcom Strachomina, że nic nie będzie a w tym festiwalu Pszczół 

to było naprawdę była modernizacja budynku, jak również aktywność sportowa i połączenie tej drogi 

Tymień-Strachomino. Bardzo prosimy wiem, że to wracam do teraźniejszości, żeby uwzględnić w Polskim 

Ładzie Strachomino dziękuję.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję.  

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Czy tutaj w pani wypowiedzi były jakieś pytania, na które ma odpowiedzieć? Czy to było takie tylko 

stwierdzenie? No i też nie bardzo wiem, czemu to stwierdzenie ma służyć, dlatego że pani radna Najdzion 

temat był wyjaśniany wielokrotnie z jakiego powodu (...), ale jeżeli to ma być debata, to proszę zadać 

pytanie w takim razie.  

Krystyna Najdzion (Radna) 

To zadaje pytanie. Brak obiektywnych przyczyn rezygnacji z projektu dla nas.  

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Dobrze, kilkukrotnie obiektywne przyczyny rezygnacji były przedstawiane. To, co udaje mi się w tej chwili, 

że tak powiem z pamięci przytoczyć. Po pierwsze, zbyt mocno zaniżone koszty budowy drogi łączącej 

Tymień-Strachomino, tam było jakieś założenie już nie pamiętam procentów w tej chwili o części 

wykorzystania istniejących płyt i przekładek nie do zrealizowania, to jest gruz do wyrzucenia. Kolejna rzecz 

to koszty budowy remontu świetlicy, z którym był powiązany znowu ten sam temat, który pojawił się przy 

przypadku Domu Kultury w Będzinie, a mianowicie zatrudnienia nie pamiętam 2 etaty czy no nie 

pamiętam tego w tej chwili, czy 1,5 etatu pracowników, które mocno zawyżały ekonomicznie, to całe 

przedsięwzięcie przy niewielkim procencie dofinansowania. To było przedstawiane kilkukrotnie. Wracam 

do tego, ponieważ pani to znowu porusza, ale też pragnę powiedzieć to, co się dzieje. To, co pani również 

powinna zauważyć, i powiedzieć, że jeżeli chodzi o kwestie, tam były 3 zadania w tych pszczółkach, droga, 

świetlica i plac zabaw. Plac zabaw nie robimy nic w tym kierunku na razie otwarcie, natomiast droga 

projekt jest w tej chwili projektowany drugi odcinek drogi właśnie prosto do Was do Strachomina jest w 

projektowaniu. Na tę drogę nie składaliśmy wniosku jeszcze to pani źle zrozumiała, składaliśmy na 
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pierwszy odcinek, który dotyczył drogi w samym Tymieniu, tu będziemy dopiero składać. I będziemy 

oczywiście korzystali ze wszystkich możliwych dostępnych dofinansowań, jeżeli chodzi o remont świetlicy, 

pozyskaliśmy środki z mielańskiej lokalnej grupy rybackiej, to też pani doskonale wie, że remont świetlicy 

będzie wykonywany. Też to było mówione już wielokrotnie, więc z tych 3 zadań, które były dotyczyły 

pszczółek, to możecie państwo mówić, że nie realizujemy placu zabaw.  

Krystyna Najdzion (Radna) 

Przecież nierozstrzygnięty był ten projekt a te 200 000 to co to jest na remont świetlicy. 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Jeszcze raz, o czym pani mówi teraz? 

Krystyna Najdzion (Radna) 

No o tym o tym, który mieliśmy mieć z terenów popegeerowskich.  

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Ale, ale czy pani słucha, co ja mówię? 

Krystyna Najdzion (Radna) 

Tak. 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Przecież powiedziałem wyraźnie, jeżeli chodzi o świetlicę, mówimy o świetlicy tak? Świetlicę dostaliśmy 

dofinansowanie z mieleńskiej lokalnej grupy rybackiej, to wielokrotnie było powtarzane i będziemy robili 

remont z tego dofinansowania.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Tutaj też akurat w tym punkcie chodzi o to, że mieliśmy zaplanowane na całą tę inwestycję gdzie już były 

przyznane środki 1 076 000. Z czego 591 chyba miała dołożyć gmina i to nie zostało zrealizowane i teraz no 

jesteśmy zainteresowani, jak to wyjdzie kosztowo w nowej wersji.  

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Ale panie przewodniczący, bo też bym chciał, żeby pan taką konkluzję do tego wszystkiego wypowiedział 

lub też, żeby wszyscy usłyszeli. Ja jeszcze raz powtórzę, to zadanie było rezygnacja z tego zadania była 

spowodowana bardzo wysokimi kosztami realizacji nieadekwatnymi do tego, co było złożono we wniosku 

o dofinansowanie. Nie było realne wykonanie przekładki drogi, gdzie się mówiło o odzyskaniu 60% płyt, a 

więc koszty tej drogi zdecydowanie wyższe niż, które były w dofinansowaniu i zatrudnienie 1,5 etatu 

pracowników zbędnego w tym momencie, który również generowało obciążenie dla gminy przez kilka lat, 

no. To było wałkowane, więc jeżeli chcecie państwo, żeby to przypomnieć, to przypominamy takie były 

powody. 

Barbara Grudzień (Radna) 

Ja chciałam tutaj zapytać właśnie o ten projekt na tą drugą część drogi Tymień-Strachomino. Gdzieś tam 

wcześniej w rozmowach było, że ta droga przepraszam będzie podzielona na 3 etapy, czyli ten pierwszy 

etap, żeby tam po prostu przejścia, gdyby te środowiskowe badania nie wiem jak to się fachowo nazywa. I 
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tak wstępnie jak były te wcześniejsze spotkania to była taka rozmowa, że będzie pierwszy etap około 

900 m później, że będzie drugi etap do szóstki, a trzeci etap od szóstki w kierunku Strachomina do tej drogi 

powiatowej. Teraz tu rozumiem, że to ta pozostała część, jeżeli zostanie zrealizowany remont drogi tej 

około kilometra w Tymieniu, to ten drugi etap obejmuje już całą pozostałą część drogi nie dzieląc na 2 

etapy? 

Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych) 

Spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, jeśli chodzi o przebudowę dróg, to niestety w aktualnym stanie 

prawnym przepisów obowiązujących w tym zakresie remonty przebudowy dróg do długości 1 km nie 

wymagają postępowania związanego z ochroną środowiska. W związku z tym część w znacznej korzystamy 

z tego przywileju czy z tego wyjątku, żeby dzielić dłuższe odcinki, nie wchodząc w niepotrzebną część 

opracowań środowiskowych, tj. raport oddziaływania inwestycji na środowisko. Procedura w czasie 

określona na minimum 6 do 8 miesięcy jest to sporządzenie czy wydatkowanie kwot.  

Barbara Grudzień (Radna) 

Panie Marku ja wejdę tylko w słowo, mi chodzi o to, czy ten czy ta pozostała część drogi, tak jak zapisane, 

bo krótko nie chcę w jakiś tam dokumenty coś jest zapisane 3,1 km, czyli w momencie, kiedy zostanie 

zrealizowany odcinek tego kilometra w Tymieniu, to ta pozostała część jest jako 1 etap nie dzielony na 2 

następne etapy, bo wcześniej, zanim do czegokolwiek dochodziliśmy do remontu drogi. To była mowa 

właśnie w związku z tym środowiskiem, że podzielimy ten odcinek na 3 etapy. Tu pierwszy do km, później 

do szóstki i od szustki dalej Strachomino, jak gdyby 3, a tu z tego zapisu wynika, że pierwszy etap to jest 

ten powiedzmy kilometr w Tymieniu już jest projekt wszystko, a następny etap w całości już jako 1 etap o 

to mi chodzi, czy to będzie 1 etap, czy też będzie etapowana ta pozostała część o nic więcej.  

Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych) 

Ten wstęp właśnie służy po to, żeby państwu szczegółowo odpowiedzieć, właściwie ta odpowiedź sama by 

się nasunęła, gdyby państwo pozwolili mi skończyć moją pierwszą wypowiedź. Natomiast nie, jeśli nie ma 

takiej potrzeby, żeby państwu tłumaczyć. Powiem tak jedna i druga wersja jest rozważana. Kwestia tego, 

czy ten pierwszy odcinek chcemy zrobić w szybkim tempie, czy chcemy go przedłużyć poprzez 

wprowadzenie obowiązku sporządzenia raportu ochrony na środowisko. (...) 

Barbara Grudzień (Radna) 

Dlatego mowię jest zapis, że jest drugi etap, a nie ma wzmianki, że może być to w 2 etapach i tylko o to mi 

chodziło. Dziękuję bardzo.  

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Ja może państwu jeszcze dopowiem parę rzeczy, które powinny trochę naświetlić, jak te procesy różne są 

ze sobą powiązane i co o czym decyduje. Mianowicie jakiś przykład może w tej chwili jest temat Polski ład. 

Czy jeżeli Polski ład. I teraz na jakiekolwiek inne dofinansowanie, żeby móc starać się o to dofinansowanie, 

to my musimy mieć dokumentację kompletną, więc oczywiście wygodniej by było dla nas, abyśmy ten cały 

odcinek potraktowali jednorazowo, ale jeżeli będzie taka sytuacja, że będziemy musieli szybko złożyć 

wniosek, to ten projekt szybko podzielimy i złożymy wniosek taki, który będziemy mogli w krótkim czasie 

zrobić, czyli bez wszystkich uwarunkowań środowiskowych. No tak się normalnie działa, tak, żeby uzyskać 

lub czegoś nie stracić. Więc trudno jest w tej chwili odpowiedzieć, ale pani to doskonale wie pani radna, jak 

to wygląda, dlatego ja przypominam tym, co nie wiedzą i przypominam też mieszkańcom, jak ten proces z 

grubsza wygląda. Dobra nie będę się już dalej w szczegóły zagłębiał.  
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Eugenia Imbiorowska (Radna) 

Panie wójcie, ja chcę zapytać czy w naszej gminie działają koła gospodyń wiejskich jako stowarzyszenia?  

Wioletta Mróz (Insepktor ds. ewidencji działalności gospodarczej) 

Nie oczywiście, że nie, koła gospodyń jako stowarzyszenia, stowarzyszenia to stowarzyszenia a koła 

gospodyń to się same zawiązują, jeżeli chodzi o domy, że tak powiedzmy, wiem, że na pewno było Koło 

Gospodyń w Dobrzycy, jeszcze też w Będzinie powstało za świętej pamięci Anii Wieczorek, ale to nie jest 

Stowarzyszeniem. Koło gospodyń to nie jest Stowarzyszenie. 

Eugenia Imbiorowska (Radna) 

Na pewno na pewno? No to raczej jest właśnie takim się, że jako działania stowarzyszenia, ale jeszcze 

jedno mam pytanie dotyczące użytkowania tego samochodu naszego Dacii Duster, ja tu nie będzie się 

rozwlekała, ale chcę zapytać, dlaczego pan wójt nie jeździ samochodem służbowym na wyjazdy służbowe. I 

tu chciałam właśnie się odnieść do tej wypowiedzi, to Pan powiedział, że pan nie jeździ to chodzi o rok 

2019 też jest właśnie, że wyjazd 4 osób do Niemiec prywatnym samochodem pana zastępcy. I jeszcze 1 

sprawa dotycząca np. pracowników GOPS to jest to samo, dlaczego też nie jechały samochodem 

służbowym na szkolenia do Zakopanego i może moje jeszcze takie pytanie dotyczące tego roku. Czy panie 

otrzymały odrębne delegacje na przejazd własnym samochodem, jak jechały w tym roku do Zakopanego.  

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Pani radna, może tak odpowiem, jeżeli chodzi o rok 2020, a pozostałe pytania, proszę skierować do 

informacji publicznej, dostanie pani odpowiedź. Ja na tak zadane pytania nie umiem pani odpowiedzieć, 

jeżeli chodzi o delegację, oczywiście tutaj pan przewodniczący mnie trochę, że tak powiem, podgrzał tak 

powiem i oczywiście powiedziałem, że nie jeżdżę, bo ja z założenia, nie jeżdżę na żadne delegacje, 

natomiast faktycznie byliśmy w delegacji w Niemczech. Jak pani doskonale wie, to chodziło o to 

Stowarzyszenie, a właśnie nie wiem czy to nie było w 2019, a teraz mówimy o 2020 no to, być może, ale nie 

pamiętam dokładnie, byłem raz w delegacji w Poznaniu na posiedzeniu nadzwyczajnym stowarzyszenia 

dotyczącego drogi S11. Dobrze, czy mam wytłumaczyć, dlaczego do Niemiec nie pojechaliśmy moim 

samochodem? 

Eugenia Imbiorowska (Radna) 

Nie, dlaczego pan wójt nie korzysta z samochodu. 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

A to nie jest do mnie pytanie. 

Eugenia Imbiorowska (Radna) 

To do kogo? 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Do wójta. 

Eugenia Imbiorowska (Radna) 

No ale nie ma go. 
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Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

To proszę skierować na piśmie jako informację publiczną i pani ją dostanie. Nie ma problemu, a ja mogę 

podpowiedzieć, jak pani nie chce, dlaczego byliśmy w Niemczech moim samochodem, bo ja bym się tą 

Dacią bał jechać do Niemiec. Taka jest odpowiedź. Ona jest w takim stanie i to jest tego typu samochód, że 

ja bym się bał nim jechać. To jest moje zdrowie, tyle na ten temat. Przepraszam niech pani się cieszy, że w 

ogóle ja ten prywatny samochód chce do takich celów służbowych używać, bo on nie jest wart tego, te 

wyjazdy nie są warte tego. 

Eugenia Imbiorowska (Radna) 

Dobrze ale to jest marnotrawienie publicznych pieniędzy. Panie wójcie, to my się kierujemy do 

mieszkańców, to nie jest.. 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Odpowiedziałem pani na pytanie. Staram się powiedziałem generalnie nie jeżdżę na delegację, jeżeli była 

sytuacja, że trzeba było do Niemiec pojechać, to zgodziłem się pojechać swoim samochodem. Koszt tego 

wyjazdu nie pokrywał kosztu eksploatacji tego samochodu. Czy to do pani dociera, czy nie.  

Eugenia Imbiorowska (Radna) 

Nie proszę pana dziękuję.  

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

(...) Wielokrotnie padały głosy. Siedzimy tutaj już dobre 2 godziny może być. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Proszę Pana zmierzamy do końca, podejmiemy uchwałę i zrobimy przerwę. 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Ale ja jednak poproszę o przerwę teraz. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Proszę Pan Jóźwiak proszę. 

Andrzej Jóźwiak (Radny) 

Panie Wójcie, słuchałem pana uważnie, nie wszystkim się do końca podobało ale powiem w ten sposób 

mówił pan także ten raport służy temu, że co trzeba zmienić, co trzeba poprawić nad czym musimy 

popracować, więc ja wydaje mi się, że przede wszystkim powinniśmy zacząć pracować nad lepszą 

komunikacją nad rozmową. Tutaj powinien być pan wójt na komisji powinien być pan i wtedy nie byłoby 

takich dziwnych dyskusji, jakichś krzyków itd. i przede wszystkim debata, panie wójcie, to nie jest jakiś tam 

program jeden z 10. Tutaj mówimy, żeby poprawić coś żeby było lepiej niekoniecznie nie muszą być 

pytania. Zresztą sama nazwa debaty trzeba było gdzieś tam zajrzeć w słownik wyrazów obcych. Z tego, co 

wiem, to nie są tylko pytania. Dziękuję. To ja nie zadałem pytania pań. 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

No właśnie nie wiem, czemu to wypowiedź służyła, bo tak naprawdę..  
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Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Służyła wyrażeniu opinii przez Pana Radnego na temat komunikacji między organem wykonawczym. 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Czyli to nie dotyczyło raportu. 

Andrzej Jóźwiak (Radny) 

Raportu. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Nie to też raportu tak proszę pana.  

Andrzej Jóźwiak (Radny) 

I dokończę jeszcze dalej, bo w sumie pan mi tutaj przerwał od razu mi się przypomina, taka sytuacja z 

grantów sołeckich z 2020 roku, gdzie sołectwo Łekno dostało 10 000 dofinansowania, 18 000 z funduszu 

sołeckiego, przeznaczyli na tę inwestycję. To jest tzw. budowa wiaty razem z ogrodzeniem, zrobieniem 

polbruku. Całość to było 28 000 z tego po tym wszystkim co mieszkańcy zrobili. Ja myślę, że to razy 2, 

28 000, to tam ludzie się zaangażowali swoją pracę swoim sprzętem, ale wracam do czego właśnie na 

temat tej komunikacji. My byśmy nie dostali tego grantu, żebyśmy nie skorzystali z informacji z innych 

gmin, bo mieliśmy ten grant oddać, dlaczego? Bo nie było z kim rozmawiać. Ten Grant dostaliśmy, dlatego 

że skorzystaliśmy z pomocy z innego samorządu. Dlatego cały czas twierdzę, że lepsza komunikacja 

rozmowa i przede wszystkim tu powinna być wójt, wicewójt nie tylko na sesję, ale i na komisję i nie raz czy 

2 × w roku, bo to niczemu nie służy. Teraz tylko są jakieś pyskówki jakieś niedomówienia po co to? Przecież 

my tutaj jesteśmy po to, żeby żyło się przede wszystkim mieszkańcom lepiej, a nie, żebyśmy się tutaj kłócili 

nawzajem, dziękuję.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję czy ktoś? Proszę.  

Nieznany mówca 38 

W zasadzie to mógłbym to podsumować tylko 1 zdaniem. Ja to nazywam brakiem współpracy, to 

wielokrotnie mówiłem o tym, ale państwo widzicie tylko 1 stronę, tylko widzicie siebie i uważacie, że to wójt 

czy ja razem z wójtem bo przecież pracuje razem z wójtem, nie współpracujemy. Szanowni Państwo, sami 

widzicie, że to do niczego dobrego nie prowadzi, no bo tak naprawdę jak ktoś ogląda, tą całą sesje dzisiaj i 

tą naszą debatę, to myślę, że większość z mieszkańców wyciągnie jeden wniosek. Jest konflikt, nie ma 

komunikacji. Państwa pytania, to nie są zwróćcie uwagę, czy Wy pokazaliście chociaż 1 element na ja to już 

mówiłem, na plus, który został wykonany w okresie ostatniego roku, czy nawet jak wracacie, czasami 

gdzieś wstecz. Wy pokazujecie tylko jakieś przytyki, wy tylko szukacie czegoś, a bo tutaj jest zła cyferka, a 

bo tutaj jest nie dopisane. Pokażcie te plusy. Widzicie je czy nie? Tyle.  

Andrzej Jóźwiak (Radny) 

Panie wójcie, to jest debata. To jest debata i debata to jest z francuskiego roztrząsać, uderzać, rozbijać na 

kawałki dyskusja o sformalizowanej formie, która dotyczy wyboru najlepszego rozwiązania omawianego 

problemu. Nic więcej.  
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Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

No dobrze, to w myśl tego, co pan przeczytał, to proszę mi powiedzieć, która z wypowiedzi, która tutaj 

dzisiaj padła, jest typowo elementem debaty, która ma coś w przyszłości zmienić i poprawić. Proszę mi dać 

przykład, bo ja na razie nie mogę zebrać żeby tutaj coś takiego wogóle padło. 

Andrzej Jóźwiak (Radny) 

Proszę pana, przykład mojej wypowiedzi, że brakuje jest czego brakuje, czego brakuje, czego brakuje przed 

chwilą Pan powiedział, no i komunikacji współpracy, a czego nie ma współpracy, bo jak ma być pracy, jeżeli 

nie ma komisji na sesji wójta czy zastępcy.  

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Panie Radny, wójt kiedyś się wypowiedział na ten temat. Ja to przytoczę, wójt wypowiedział się w 1 sposób, 

że uczestnictwo wójta w sesjach to jest przywilej a nie obowiązek. I wójt z tego przywileju na początku 

korzystał skrupulatnie. Chodził na sesję, zresztą ja też chodziłem. Zobaczcie do czego to doprowadziło, 

ponieważ zaczęliście w ten sposób pracować z nami, jak to dalej prezentujecie wy nie współpracujecie wy 

próbujecie kontrolować, znajdować, domniemywać, jakieś wnioski do prokuratury jakieś raporty, które 

mówią, że wójt coś, coś zrobił, co nie jest udowodnione. Szanowni Państwo, to nie jest współpraca, to wy 

chcecie poprzez nakaz, czy jakąś kontrolę wywołać element współpracy. Wójt realizuje zadania dla 

mieszkańców, co widać w raporcie, co widać w tej gazetce i to są rzeczy, które się dzieją, natomiast Wy 

działacie tylko w 1 kierunku, żeby temu przeszkodzić, żeby udowodnić że ten wójt tego nie zrobił, że to nie 

jest zasługa, że w ogóle on ja no rozumiem, że jego nie chcecie tutaj. Wy nie chce współpracować.  

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania  

(Projekt nr 1); 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Ja myślę, że niech pan już skończy, tą wypowiedź, bo proszę pana, to nie ja powiedziałem, że panu wójtowi 

rada i radni są niepotrzebni, (...) Nie skończyłem Proszę pana i tę polemikę skończymy, bo jeszcze niech 

pan mi wytłumaczy działalność wójta między sesjami, co my mamy z tego wiedzieć i co my wiemy, jaka tu 

jest informacja? Punkty zapisane, gdzie był co robił. Co osiągnął, niech nam powie, co zrobił, jaka jest 

koncepcja spotkania, co ustalono na spotkaniu o taka informacja jest nam potrzebna. A w związku, że jej 

nie ma no to stąd m.in. są takie sytuacje, że stawiani jesteśmy przed faktem dokonanym, bo państwo już 

coś zrobili, a nam się tylko przedstawia zmiany w budżecie zrobić czy wykonać takie, czy inne rzeczy po 

faktach, które bez konsultacji z nami państwo wykonali sami. Kończymy proszę państwa dyskusje nad 

raportem o stanie gminy i proszę przygotować tutaj będziemy głosowali nad udzieleniem wotum zaufania 

dla wójta gminy. (...) Proszę państwa, projekt uchwały nr 1, który mamy w sprawie udzielenia wójtowi 

gminy Będzino wotum zaufania. Na podstawie art. 5a i 28 ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym. Tekst jednolity dziennik urzędowy 2020 roku poz. 713 Rada Gminy w Będzinie 

uchwala, co następuje. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Gminy w Będzinie 

postanawia udzielić wotum zaufania wójtowi gminy, Będzino. § 2 uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Głosujemy, kto z państwa jest za udzieleniem wotum zaufania wójtowi. A kto jest przeciw, kto się 

wstrzymał proszę zagłosować. Dziękuję głosowało 13 radnych, 1 głos jest za udzieleniem absolutorium, 12 

głosów przeciw udzieleniu, wotum zaufania, przepraszam. Stwierdzam, że wotum zaufania nie zostało 

udzielone wójtowi gminy. Ogłaszam proszę państwa 10 minut przerwy, bo czas mamy już taki. 
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Głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania (Projekt nr 1) 

ZA: 1 radny 

Mariusz Gosławski 

PRZECIW: 12 radnych 

Tomasz Baczyński, Joanna Banaszczak, Adam Gołębiewski, Barbara Grudzień, Krystyna Najdzion, 

Andrzej Jóźwiak, Eugenia Imbiorowska, Andrzej Nożykowski, Lucyna Parol, Piotr Kołpacki, 

Andrzej Krawiec, Sławomir Bryliński 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 radnych 

NIEOBECNYCH: 2 radnych 

Diana Kret, Grzegorz Sztulc 

Uchwała nie została podjęta, wotum zaufania nie zostało udzielone. 

Pkt. 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 r. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 02:38:30 – 04:15:57 

d) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 r. oraz opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wykonania budżetu gminy za 2020 r.; 

 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z  wykonania 

budżetu Gminy Będzino za 2020 rok (Projekt nr 2) przedstawiła Skarbnik Patrycja Woltmann.  

Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino) 

Dzień dobry, witam wysoka Rado, Szanowni mieszkańcy. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 

2020 rok wraz z informacją o stanie mienia zostało przyjęte zarządzeniem 214 w 2021 roku z dnia 

31 marca 2021 roku. Zarządzenie to wraz ze sprawozdaniem opisowym zostało dostarczone w dniu 

31 marca Regionalnej Izby Obrachunkowej, jak i też wysokiej radzie. Pozwolę sobie pokrótce 

przedstawić dane, jakie wynikają z wykonania budżetu za 2020 rok. Wrócę do danych pierwotnych, 

gdzie uchwałą Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 grudnia 2019 roku nr V/115/19 został przyjęty 

projekt budżetu na 2020 rok, w którym dochody łącznie zamykaliśmy kwotą 55 277 711 zł 14 gr. 

Wydatki zamykaliśmy w wysokości 58 771 822 zł 81 gr. Planowaliśmy na dzień 1 stycznia deficyt w 

wysokości 3 494 111 zł 67 gr. Planowany deficyt miał zostać pokryty z tytułu emisji obligacji 

długoterminowych. Przychody na dzień 1 stycznia były planowane w wysokości 8 020 504 zł 35 gr 

rozchody w wysokości 4 526 392 zł 68 gr. W trakcie roku dokonano zmian w zapisach w uchwale 

budżetowej na podstawie uchwał Rady Gminy jak i również zarządzeniami Wójta Gminy Będzino, 

gdzie dochody zamknęliśmy kwotą w wysokości 55 510 384 zł 82 gr wydatki w wysokości 

51 603 468 zł 81 gr. Na koniec roku planowana nadwyżka wyniosła 3 906 916 zł 1 gr, którą 

przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3 840 916 zł 1 gr oraz na 

wykup papierów wartościowych wysokości 66 000. Przychody na koniec roku planowaliśmy w 

wysokości 171 000 rozchody w wysokości 4 077 916 zł 1 gr. Szanowni mieszkańcy, dochody, jakie 

zostały wykonane na koniec ubiegłego roku wyniosły 55 510 384 zł 82 gr z podziałem na dochody 

bieżące wyniosły 49 042 302 zł 31 gr dochody majątkowe wykonaliśmy w wysokości 6 468 082 zł 

51 gr. Wydatkowaliśmy łącznie w ubiegłym roku 51 603 468 zł 81 gr. W tym przeznaczyliśmy na 

wydatki bieżące 47 141 745 zł 89 gr na wydatki majątkowe 4 461 722 zł 92 gr. Powstała nadwyżka w 

wysokości 3 906 916 zł 1 gr przychody planowaliśmy w wysokości 171 000 rozchodzą w wysokości 

4 077 916 zł 1 gr i wykonanie. Dochody łącznie, jakie wpłynęły na konto Urzędu Gminy Będzinie do 

końca ubiegłego roku wyniosły 52 090 268 zł 40 gr w podziale na bieżące, gdzie wpłynęło nam 

48 096 218 zł 88 gr, dochody majątkowe wyniosły 3 (...) 949 zł. 52 gr wydatki łącznie wyniosły 49 032 

992 zł 70 gr w tym bieżące 44 787 419 zł 13 gr wydatki majątkowe 4 248 573 zł 57 gr. Powstała 

nadwyżka w wysokości 3 057 275 zł 70 gr. Przychody ogółem, jakie osiągnęliśmy w ubiegłym roku 
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wyniosły 256 082 zł 19 gr rozchody wykonaliśmy wysokości 2 088 243 zł. Do tego po dokonanych 

korektach wysoka Rado, tak jak było prezentowane na komisji, dochody zmalały do wysokości 

52 081 247 zł i 4 gr spowodowane to było z korektą dotyczącą zwrotu niewykorzystanych środków 

na dotacje otrzymaną z urzędu wojewódzkiego. Do przesłanego zarządzenia do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, które również państwo otrzymaliśmy z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

dniu 26 kwietnia, którą pozwolę sobie przeczytać, uchwała nr 38.160.ZP 21 składu orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia 

opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Będzino sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

Będzino na 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Na podstawie art. 13 pkt 5 w 

zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 2137) - Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, w osobach: 

1. Jolanta Kuźmicka - Przewodnicząca, 2. Marcin Binaś - Członek, 3. Marek Dulewicz - Członek 

pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2020 r. wraz z 

informacją o stanie mienia komunalnego. Uzasadnienie. Sprawozdanie z wykonania budżetu 

Gminy Będzino1 za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego zostało przedłożone 

przez Wójta Gminy Będzino Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, Zespół Zamiejscowy w 

Koszalinie w dniu 31 marca br. Skład Orzekający wydając niniejszą opinię oparł się na 

przeprowadzonej analizie danych ujętych w sprawozdaniu z uwzględnieniem ich istotności dla 

gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz analizy uchwały budżetowej oraz jej 

zmian dokonanych w trakcie roku, a także danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych oraz 

w zakresie operacji finansowych sporządzonych wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. Przedłożone 

sprawozdanie zostało sporządzone prawidłowo pod względem formalnym. Skład Orzekający 

stwierdził, iż spełnia ono wymogi określone przepisami art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) i uwzględnia: 1) dochody i 

wydatki budżetu w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej, 2) zmiany w planie 

wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego, 3) 

stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Dane ujęte w sprawozdaniu z wykonania 

budżetu zgodne są z danymi wykazanymi w sprawozdaniach porządzonych na podstawie 

rozporządzeń: Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1564) oraz Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie 

sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 

r. poz. 1773), a także spełniają wymogi rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w 

sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, ze zm.). Ze sprawozdania z 

wykonania budżetu za 2020 rok oraz sprawozdań budżetowych, o których mowa wyżej wynika, iż: 

1. W 2020 r. zrealizowano dochody w wysokości 93,84% planu, które w podziale na bieżące i 

majątkowe wyniosły odpowiednio 98,07% i 61,75% planu. Wydatki budżetowe wykonano na 

poziomie 95,02% planu. Wykonanie wydatków bieżących w stosunku do ich rocznego planu wyniosło 

95,00%. Plan wy-datków majątkowych zrealizowano w 95,22% planu. 

2. Budżet 2020 r. zamknął się nadwyżką tj. większymi dochodami od zrealizowanych wydatków w 

wysokości 3 057 275,70 zł. 

3. Realizacja wydatków bieżących za 2020 r. nie przekracza osiągniętego w tym okresie poziomu 

dochodów bieżących, co dało podstawę zachowania wymogu określonego w art. 242 ust. 2 ustawy o 

finansach publicznych na koniec roku budżetowego. 

4. Na podstawie analizy przedmiotowego sprawozdania, dokonanej w zakresie wydatkowania 

środków publicznych, nie stwierdzono przekroczeń planu wydatków, stwierdzono natomiast 

wystąpienie zobowiązań wymagalnych w wysokości 2 807,47 zł, co świadczy o niezachowaniu 

terminowości regulowania ich płatności 3. W części opisowej sprawozdania wskazano, że: 

,,zobowiązanie z tytułu zakupu materiałów powstało w związku z dostarczeniem faktury do referatu 
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finansów w dniu 14 stycznia 2021 r., kwota 2 689,47 zł wynikająca z faktury została zapłacona w dniu 

14 stycznia 2021 r. Od powyższego zobowiązania gmina nie poniosła dodatkowych kosztów. 

Zobowiązanie w kwocie 118,00 zł wynika z wypłaty ekwiwalentu strażakom za udział w akcji, 

zobowiązanie to wynikło z braku oświadczeń o numerze kont. Do dnia złożenia sprawozdania 

zobowiązanie nie zostało uregulowane.” Zobowiązania niewymagalne z terminem płatności 

przypadającym w 2021 r. stanowiły 3,53% wykonanych wydatków. 

5. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost należności wymagalnych o 3,31%. Wartość 

należności wymagalnych stanowi znaczącą kwotę 3 378 800,37 zł, zaległości w stosunku do 

minionego okresu zwiększyły się o 108 064,62 zł, co wymaga podejmowania zdecydowanych i 

skutecznych działań egzekucyjnych. 

6. Przychody budżetu zrealizowano z tytułu wolnych środków (256 082,19 zł), o których mowa w art. 

217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 

7. W 2020 r. dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek, wykupu papierów 

wartościowych w wysokości 51,21% planowanych z tych tytułów rozchodów4. 

8. Na koniec okresu sprawozdawczego JST nie posiadała niewymagalnych (potencjalnych) 

zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji innym podmiotom na realizację zadań 

własnych jednostki samorządu terytorialnego, których potencjalna spłata zgodnie z art. 243 ustawy o 

finansach publicznych, obciążałaby planowane w 2021 r. wydatki budżetowe. 

9. Zadłużenie JST z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zmniejszyło się w okresie 

sprawozdawczym do kwoty 12 281 076,01 zł, tj. 23,58% wykonanych dochodów. 

10. Wartości wykonania budżetu na koniec 2020 r. wskazują na zachowanie dopuszczalnego 

wskaźnika obciążenia budżetu spłatą długu, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach 

publicznych. 

11. Z danych zamieszczonych w opiniowanym sprawozdaniu wynika, że realizowano dochody i 

wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 

jednostki, które dotyczyły m.in.: 

1) wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na funkcjonowanie 

systemu gospodarowania tymi odpadami – uzyskane w roku budżetowym dochody ze wskazanych 

opłat były niższe o kwotę 302 274,03 zł niż wydatki poniesione na pokrycie kosztów funkcjonowania 

gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zaległości w przedmiotowej opłacie 

wynoszą 437 074,36 zł (wzrost do minionego okresu o 14 108,41 zł), Skład Orzekający poddaje pod 

rozwagę władzom gminy zintensyfikowanie działań windykacyjnych. 

Skład Orzekający ponownie wskazuje na treść art. 6r ust. 2e ustawy, zgodnie z którym w zawartej w 

sprawozdaniu rocznym informacji o wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu 

gospodarowania odpadami wyszczególnieniu, wraz z objaśnieniami, podlegają następujące koszty 

wskazane w tym artykule: 

- obligatoryjne (ust. 2) na: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów 

komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, obsługę 

administracyjną systemu oraz edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z 

odpadami komunalnymi, 

- fakultatywne (ust. 2a-2c) na: wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania 

odpadów komunalnych oraz utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym, utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia 
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produktów lub części produktów niebędących odpadami, usunięcie odpadów komunalnych z miejsc 

nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania, wyposażenie terenów przeznaczonych do 

użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich 

opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 

i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym 

miejsc gromadzenia odpadów, 

Skład Orzekający wskazuje, że przedłożone sprawozdanie opisowe nie zawiera objaśnień – 

przedstawiono jedynie w ujęciu tabelarycznym zestawienie wydatków bez ich rozróżnienia zgodnie z 

ustawowym wymogiem na wydatki obligatoryjne i fakultatywne. 

2) dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskane na 

podstawie ustawy o wychowaniu i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 7, które przeznaczono na wydatki 

związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii; 

3) dochody uzyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska8 (dział 900, rodz. 90019) w 

całości przeznaczone zostały na wydatki bieżące, co jest wymagane przepisami art. 402 ust. 4-6 i art. 

403 ust. 2 cyt. ustawy. 

Wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Izbie przedstawiona została informacja o stanie 

mienia jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach 

publicznych. W ocenie Składu Orzekającego przedłożona informacja została opracowana zgodnie z 

wymogami powołanego wyżej przepisu. 

Skład Orzekający dokonał oceny sprawozdania pod względem kryterium jego zgodności z prawem. 

Przedmiotem opiniowania była zgodność jego zakresu i szczegółowości z art. 267 i art. 269 ustawy o 

finansach publicznych, zgodność danych ujętych w sprawozdaniu z danymi wynikającymi z ewidencji 

uchwał organów jednostki samorządu terytorialnego oraz ze sprawozdaniami budżetowymi. Mimo 

tego, że ze względów formalnych sprawozdanie zawiera wybrane informacje o gospodarce 

finansowej prowadzonej w ramach budżetu, opinia nie stanowi oceny jego wykonania. Ocena 

działań organu wykonawczego w zakresie stopnia realizacji budżetu pod kątem gospodarności i 

celowości przy wykonaniu budżetu należy do organu stanowiącego jednostki samorządu 

terytorialnego. W tym stanie rzeczy Skład Orzekający postanawia jak na wstępie. Od niniejszej opinii 

Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia niniejszej uchwały. Przewodniczący składu orzekającego pani Jolanta Kuźmicka.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję, bo ja myślę, że tam szczegóły, które omawialiśmy na komisji, tutaj nie będziemy na nowo, 

natomiast jeśli nasunęły się dla państwa radnych jakieś zapytania czy coś do wyjaśnienia, to bardzo 

proszę o zabieranie głosu. Proszę pani Barbara Grudzień.  

Barbara Grudzień (Radna) 

Dziękuję bardzo, ja w trakcie omawiania na wspólnym posiedzeniu miałam tam sporo pytań i w 

związku z tym no większość odpowiedzi uzyskałam, jak otrzymałam pismo od komisji budżetowej od 

pana przewodniczącego, większość tych odpowiedzi uzyskałam tutaj na te moje pytania, które tam 

były może nie w 100% jest to zadowalające, gdzie ale, ale jest ta odpowiedź, o którą pytałam właśnie 

na tym omówieniu tego sprawozdania. I tu proszę państwa, no tylko taka moja 1 sugestia, bo nie 

mieliśmy na poprzednim tym sprawozdaniu wskazane porównania zaległości 19 i 20 rok. Tej 

odpowiedzi jest takie zastanawiające, ponieważ w osobach prawnych jest wzrost tych zadłużeń o 

około 34% jest to dosyć poważne zadłużenie, wzrost tego zadłużenia. To jest taka moja tylko tu 
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uwaga jest podobnie. Ja miałam takie zastrzeżenie do tego sprawozdania podczas omawiania tego 

sprawozdania, że jest bardzo okrojone to sprawozdanie, bo nie ma tej części opisowej, tylko jest 

tabelaryczne, gdzie nawet tu w tym piśmie z Rio też został taki zapis, że brak jest co prawda zgodnie 

z przepisami prawa, że jest przedstawione tylko tabelarycznie, a brak tej informacji opisowej, ale 

tam, gdzie ja miałam wątpliwości, to mam tutaj to wyjaśnione. Także to jest tylko tyle, jeżeli chodzi o 

z mojej strony i tu jeszcze tylko taka sugestia, bo w tym piśmie by trzeba było w tej odpowiedzi do 

przewodniczącego, zaznaczyć, że to nie jest przewodnicząca rady, tylko przewodniczący rady. Taki 

błąd, to się któryś raz z kolei powtarza to nie dotyczy sprawozdania, ale pisma gdzie odpowiada do 

przewodniczącego rady. Także ja mam tutaj tyle w tym temacie dziękuję bardzo.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

No właśnie płci nie zmieniłem. W związku z tym trzeba by tam inaczej zapisać, to jest stały zapis w 

komputerze. Proszę tak, proszę, kto chciałby zabrać głos jeszcze? (...) 

Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino) 

Pozwolę sobie ustosunkować do wypowiedzi pani Barbary. Chodzi o wydatki przedstawione 

odnośnie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie wysoka Rado, tak jak 

wspominałam na komisji, że na stronie 34 mają państwo rozpisane, jedyne mój że tak powiem błąd, 

że nie napisałam, że wydatki są obligatoryjne, nie podzieliła jej na fakultatywne, tylko wymieniłam 

ABCD. To jest taka nieprawidłowość. Co do wzrostu zobowiązań od osób prawnych to może pani, 

która się zajmuje egzekucją, wyjaśni państwu powstałą sytuację.  

Barbara Grudzień (Radna) 

Ja tu powiedziałem o tym, że jest wzrost duży, jeżeli chodzi o osoby prawne, ale trzeba też zauważyć, 

bo nie wiem, czy radni zauważyli, że jest jednak zmalało zadłużenie na wodach i na ściekach, czyli są 

też i plusy tego wszystkiego. Dziękuję przepraszam, że bez pozwolenia pana przewodniczącego 

zabrałam głos. 

Agnieszka Ligęza (Podinspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej) 

Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o osoby prawne, było prowadzone postępowanie, były wątpliwości co 

do naliczania tej składki za ten podatek zostało to wyjaśnione. Złożona odpowiednia deklaracja w 

odpowiedniej wysokości, ale niestety wpłata była już w roku 2021 w styczniu.  

b) opinie poszczególnych komisji Rady Gminy na temat wykonania budżetu za 2020 r. 

Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino) 

Czy coś jeszcze pani skarbnik czy. Nikt z radnych głosu nie chce zabrać. W związku z tym bardzo 

proszę o opinie poszczególnych komisji i tak zaczniemy proszę Komisja Infrastruktury pani Eugenia 

Imbiorowska.  

Eugenia Imbiorowska (Radna) 

Komisja Infrastruktury, opiniuje budżet na rok 2020 sprawozdanie na 2020 rok pozytywnie.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję proszę pani Krystyna Najdzion, komisja skarg i wniosków.  
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Krystyna Najdzion (Radna) 

Komisja skarg wniosków i petycji na posiedzeniu 27 lipca 21 pozytywnie akceptuje 

sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję. Proszę komisja oświaty i spraw społecznych.  

Lucyna Parol (Radna) 

Komisja oświaty opiniuje pozytywnie wykonanie budżetu za 2020.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję komisja rolnictwa.  

Piotr Kołpacki (Radny) 

Komisji rolnictwa i przemysłu Rady Gminy w Będzinie na posiedzeniu w dniu 27 lipca 2021 

roku po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Będzino za rok 2020 

opiniuje wykonanie budżetu pozytywnie dziękuję.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję proszę pan Adam Gołębiewski, komisja budżetowa.  

Adam Gołębiewski (Radny) 

Komisja budżetowo-finansowa Rady Gminy w Będzinie na posiedzeniu w dniu 27 lipca 2021 

roku po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Będzino za 2020 rok 

opiniuje wykonanie budżetu pozytywnie. Dziękuję.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję. Proszę komisję rewizyjną pani Joanna Banaszczak.  

Joanna Banaszczak (Radna) 

Komisja rewizyjna, spotkała się z 9 lipca 2021 roku z chwilą pisania wniosku do Rio i na 

chwilę tamtejszą, czyli 9 lipca, negatywnie opiniuje wykonanie budżetu. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję. Było to też związane chyba z brakiem dokumentów, które mieliśmy otrzymać. Opinie 

komisji mamy proszę państwa, w związku z tym przechodzimy do kolejnego podpunktu i tutaj 

mamy przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej dotyczący. Przepraszam, przepraszam podjęcie 

uchwały. Podjęcie uchwały.  
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c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z  wykonania budżetu Gminy Będzino za 2020 rok (Projekt nr 2);  

Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino) 

Projekt nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy na 2020 rok i wysoka Rado paragraf nr 1 zatwierdza się sprawozdanie finansowe 

gminy Będzino za 2020 rok przedłożone w formie bilansu z wykonania budżetu gminy za 2020 

rok, łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych, 

łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunku zysków i strat 

jednostek budżetowych, łącznego zestawienia zmian funduszu obejmującego dane wynikające z 

zestawień, zmian funduszu jednostek budżetowych, informacji dodatkowej obejmującej dane 

wynikające z informacji dodatkowych jednostek budżetowych oraz sprawozdaniem Wójta Gminy 

Będzino za wykonanie budżetu za 2020 rok § 2 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję przystępujemy do głosowania, kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały 

przedstawionej tutaj przez panią skarbnik, dotyczącą zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Będzino za rok 2020, proszę oddać głos. Dziękuję 

głosowało 13 radnych 13 głosów oddanych za przyjęciem sprawozdania. Stwierdzam, że 

sprawozdanie finansowe zostało podjęte uchwała został przyjęta. Natomiast jak państwo tutaj 

słyszeliście, że zarówno w opinii Rio tutaj też pewne takie drobne zastrzeżenia, które generalnie 

miałem jakiegoś wpływu na całość wykonania budżetu. Mamy też pewne zastrzeżenia, jeżeli 

chodzi m.in. o zarządzenie wójta dotyczące drogi Kładno, gdzie proponowaliśmy co 

wspominaliśmy też w raporcie, że przeznaczył wszystkie środki na tą budowę tej drogi, gdzie były 

pewne inwestycje nie zamknięte, no ale to są zastrzeżenia, które nie miały wpływu na całość 

wykonania budżetu.  

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

oraz sprawozdania z  wykonania budżetu Gminy Będzino za 2020 rok 

ZA: 13 radnych 

Tomasz Baczyński, Joanna Banaszczak, Barbara Grudzień, Krystyna Najdzion, Andrzej Krawiec, 

Andrzej Jóźwiak, Sławomir Bryliński, Eugenia Imbiorowska, Adam Gołębiewski, Mariusz Gosławski, 

Andrzej Nożykowski, Lucyna Parol, Piotr Kołpacki 

PRZECIW: 0 radnych 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 radnych 

NIEOBECNYCH: 2 radnych 

Diana Kret, Grzegorz Sztulc 

 

Uchwała została podjęta. 

d) przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej dot. absolutorium oraz opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej na temat wniosku; 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Proszę państwa, kontynuujemy ten punkt mamy w tym punkcie przedstawienia wniosku komisji 

rewizyjnej, dotyczącego absolutorium oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat tego 

wniosku. Proszę oddaję głos przewodniczącej komisji rewizyjnej pani Joanna Banaszczak.  
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Joanna Banaszczak (Radna) 

Proszę państwa, zanim przedstawię wniosek komisji rewizyjnej, chciałam państwa poinformować, 

że trzykrotnie wnosiłam do pana wójta o udostępnienie dokumentów, które no w jakimś stopniu 

miały też wpływ na wydanie opinii komisji rewizyjnej. Pierwsze wniosek to był 21 czerwca, 

następny był 29 czerwca i trzeci był 7 lipca z informacją, że jest to komisji rewizyjnej potrzebne do 

wystawienia wniosku, gdyż do 15 lipca mieliśmy złożyć wniosek do Rio. Pan wójt w odpowiedzi 

przedstawił, że dołoży wszelkich starań, aby do 21 lipca udzielić nam tych informacji. Owszem, 

niektóre informacje w większości zostały nam przedstawione jednak po czasie. I dlatego czytam 

wniosek komisji. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie z dnia 9 lipca 2021 roku 

Działając na podstawie art.18a ust. 3 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. 2020 poz.713 ze zmianami) oraz art. 270 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych Komisja Rewizyjna w składzie: 

Joanna Banaszczak - Przewodnicząca 

Adam Gołębiewski - Zastępca przewodniczącej Tomasz Baczyński - Członek 

wyraża negatywną opinię o realizacji budżetu Gminy Będzino za rok 2020 i występuje do 

Rady Gminy w Będzinie z wnioskiem o nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Będzino. 

UZASADNIENIE 

Analizie poddano: 

1.   Sprawozdanie opisowe Wójta Gminy Będzino z wykonania budżetu Gminy za rok 2020, 

2.   Sprawozdania finansowe za 2020 rok, 

3.   Protokoły przeprowadzonych kontroli Komisji Rewizyjnej z kontroli: 

-   z dnia 28 kwietnia 2020 roku - dotyczącej przeprowadzenia kontroli problemowej 

prawidłowości wykorzystania samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych 

będącego w użytkowaniu Stowarzyszenia „Lepsze Jutro" z siedzibą w Będzinie prowadzącego 

Środowiskowy Dom Samopomocy „Razem Radośniej" w Będzinie, 

-   z dnia 7 czerwca 2021 roku - dotyczącej 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. 

4.   Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze, oraz kształtowanie się 

prognozy finansowej. 

5.   Rejestr   umów   prowadzony   przez   Wójta   na   BIP Urzędu   Gminy 

6.   Zamówienia publiczne -  na BIP Urzędu Gminy 

7.   Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 kwietnia 

2021 roku. 

8.   Informacja o stanie mienia komunalnego 
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9.   Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej 

Wysłuchano ustnych wyjaśnień Skarbnika oraz częściowych ustnych wyjaśnień przedstawionych 

przez pracowników Urzędu. Komisja trzykrotnie występowała pisemnie do Wójta o udostępnienie 

dokumentów w celu przeprowadzenia kontroli, tj.: 

-   kopii dowodów   księgowych   (kopii faktur, rachunków   etc. ) na kwotę 16.233,78 zł 

potwierdzających poniesienie wydatków w dziale 750, rozdział 75022, 

-   kopii dowodów księgowych   (kopii faktur, rachunków etc. ) na kwotę 16.854,47 zł 

potwierdzających poniesienie wydatków w dziale 750, rozdział 75075, 

-   pełnej dokumentacji związanej z realizacją umowy z dnia 22 grudnia 2020 r., (dot. przebudowy 

drogi do banku w Będzinie), umowa dot.niniejszej usługi miała być przekazana 

przewodniczącemu Komisji Budżetu przed sesją w dniu 10.06.2021 r. 

-   kopii prowadzonego rejestru tzw. ,,ryczałtu samochodowego" , 

-   kopii prowadzonego rejestru delegacji (podróży służbowych krajowych i zagranicznych) 

-   odpowiedzi na pytanie: czy w 2020 r. pracownicy Urzędu lub jednostek organizacyjnych 

uczestniczyli w szkoleniach organizowanych poza województwem zachodniopomorskim? Jeśli tak 

proszę o podanie rodzaju szkolenia i miejsca szkolenia oraz kosztu łącznego wraz z podróżą 

służbową, 

-   przedstawienie łącznych kosztów utrzymania samochodu Dacia Duster ZKO 77WX, ponadto 

proszę o przedłożenie kopii faktur dotyczących tankowania pojazdu, 

-   przedłożenie kopii regulaminu udzielania zamówień publicznych do 30 tys euro netto 

obowiązującego w roku 2020. Komisja wnioskowała również o przedstawienie innych informacji, 

jednakże zostały one pominięte ze względu na nieujmowanie ich w niniejszym wniosku. Wójt za 

każdym razem odpowiadał komisji, iż „dołoży wszelkich starań, by stosowna odpowiedź trafiła do 

Komisji do dnia 21 lipca 2021 roku". Komisja w celu ułatwienia Wójtowi udzielenia odpowiedzi 

wnioskowała o oryginalne dokumenty, jednakże ich również nie otrzymała. 

Komisja stwierdziła, co następuje: 

Budżet Gminy Będzino na 2020 rok uchwalony uchwałą Nr V/115/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku 

po stronie dochodów stanowił kwotę 55.277.711,14 zł, w tym dochody bieżące 47.962.220,45 zł, 

dochody majątkowe 7.315.490,69 zł a po stronie wydatków kwotę 58.771.822,81 zł, w tym 

wydatki bieżące 47.101.858,62 zł, wydatki majątkowe 11.669.964, 19 zł, Deficyt w kwocie 

3.494.111,67 zł planowano pokryć przychodami pochodzącymi z emisji obligacji 

długoterminowych. W okresie sprawozdawczym dokonano zmian budżetu w 13 uchwałach 

podjętych przez Radę Gminy i w 12 zarządzeniach wydanych przez Wójta Gminy. W związku z 

powyższymi zmianami dochody budżetu zwiększyły się o kwotę 232.673,68 zł i ostateczna kwota 

dochodów stanowi 55.510.384,82 zł w tym dochody bieżące 49.042.302,31 zł, dochody majątkowe 

6.468.082,51 zł. 

Po stronie wydatków zmniejszono plan o 7.168.354 zł, które po zmianie stanowią 51.603.468,81 

zł, w tym wydatki bieżące 47.141.745,89 zł, wydatki majątkowe 4.461.722,92 zł (zmniejszone w 

stosunku do planu o 7.208.241,27 zł). 
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Planowana nadwyżka budżetu w 2020 roku w kwocie 3.906.916,01 zł została przeznaczona na 

spłatę zaciągniętych kredytów w wysokości 3.840.916,01 zł i wykup papierów wartościowych 

66.000,00 zł.  

Stan zadłużenia Gminy Będzino na dzień 31.12.2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, 

wyemitowanych obligacji wynosi 12.281.076,01 zł 

Dochody bieżące wykonano w 93,84 %, a dochody majątkowe w 61,75 %. Na ich wykonanie 

znaczący wpływ mają dochody w działach: 756, 852. 

Wykonanie dochodów ogółem na poziomie 98,07 % jest proporcjonalne w odniesieniu do czasu 

okresu, jednak w niektórych składnikach dochodów wykonanie jest niższe lub wyższe od 100%. 

Największa rozbieżność pomiędzy planowanymi dochodami a osiągniętymi miała miejsce w 

dziale 900. Była ona spowodowana tym, że w dziale nastąpił niski poziom egzekucji zaległości za 

niewłaściwe planowanie dochodów z tego działu. Zaległości w opłacie za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi wynoszą aż 437.074.36 zł. W stosunku do roku 2019 nastąpił wzrost 

należności wymagalnych - 3.378.800,37 zł, co stanowi wzrost o 108.064,62 zł, potwierdza to niski 

poziom egzekucji należności. W ocenie Komisji niski poziom realizacji dochodów majątkowych 

(61,75%) jest determinowany głównie wyjątkowo niską realizacją dochodów z działu 900, 

rozdziału 90002. Komisja nie uzyskała racjonalnego wyjaśnienia realizacji tych dochodów na 

poziomie 79,39% w stosunku do planu budżetowego. Planowane wydatki na 2020 rok stanowiły 

ogólną kwotę 51.603.468,81 zł a wykonano je w kwocie 49.032.992,70 zł, co stanowi 95,02 % 

planu. Z analizy wykonania wydatków w poszczególnych działach widać, że kształtuje się od 0% w 

do 100%. Największy udział wydatków w budżecie gminy ponad 32,45 % stanowi dział 801 

oświata i wychowanie, następnie rodzina - dział 855, transport i łączność - dział 600, opieka 

społeczna dział 852, oraz administracja publiczna dział - 750. Z analizy zestawienia wynika, że 

wykonanie wydatków jest na poziomie 95 %, wydatki te są proporcjonalne do analizowanego 

czasu okresu, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w 95 % planu, natomiast wykonanie 

wydatków majątkowych w 95,22 %. Komisji Rewizyjnej nie udzielono niezbędnych wyjaśnień, ani 

nie okazano wszystkich potrzebnych dokumentów do analizy wykonania wydatków za 2020 rok. 

Wobec tego wszystkie rozbieżności, które nie zostały racjonalnie wyjaśnione komisja traktuje jako 

niezasadne. Komisja rewizyjna wnosiła do Wójta o przedłożenie - pełnej dokumentacji związanej z 

realizacją umowy z dnia 22 grudnia 2020 r., (dot. przebudowy drogi do banku w Będzinie). 

Podczas kontroli dokumentacji księgowej w dniu 7.06.2021 r. przez członków Komisji Budżetowej, 

w przedłożonych dokumentach znajdowała się faktura nr 63/2020 wystawiona w dniu 28-12-2020 

r. z terminem płatności do 04-01-2021 r. wystawiona przez Firmę Usługową AS-BUD Adrian 

Sobolewski z siedzibą w Parnowie 2 za wykonaną usługę - Umowa z dnia 22.12.2020 roku na 

kwotę 50.965,53 zł netto, tj. 62.687,60 zł brutto. Na odwrocie faktury znajdował się opis: 

„Potwierdzam wykonanie remontu drogi gminnej dz. Nr 84/2 w Będzinie . Inspektor Tomasz 

Szymaniak". Również w dokumentacji znajdowała się faktura na kwotę 8.000 zł netto, brutto 

9.840 zł - usunięcie wierzchni asfaltu z drogi gminnej nr 84/2 w Będzinie z dnia 17.12.2020 r. 

wystawiona przez PPHU MAR-TRANS Katarzyna Zabłocka, Mścice ul. Południowa 2. Komisja 

pomimo wielu wniosków nie otrzymała dokumentacji dotyczącej realizacji niniejszego zadania. 

Komisja Rewizyjna nie uzyskała rozsądnego wyjaśnienia dlaczego Wójt nie przedłożył 

dokumentacji, w związku z czym komisja uznaje, że Umowa z dnia 22.12.2020 r. jest w trakcie 

opracowywania. Komisja również poddaje wątpliwość wykonania zadania w tak krótkim okresie 

czasu (zakres prac zleconych 22.12, a wykonanych już 28.12 (gdzie należy pamiętać, że czas 

wykonywanych robót przypadał w okresie Świąt Bożego Narodzenia). Komisja przejrzała 

udostępniony w BIP rejestr zawartych umów oraz udzielone zamówienia, także te realizowane 

poza ustawą prawo zamówień publicznych - brak jest informacji o inwestycji, ponadto do budżetu 

Gminy również inwestycja nie została wprowadzona. 
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Komisja wnosiła także o weryfikację - kopii dowodów księgowych (kopii faktur, rachunków etc. ) 

na kwotę 16.233 ,78 zł potwierdzających poniesienie wydatków w dziale 750, rozdział 75022 oraz 

kopii dowodów księgowych (kopii faktur, rachunków etc.) na kwotę 16.854,47 zł potwierdzających 

poniesienie wydatków w dziale 750, rozdział 75075. Członkowie komisji rewizyjnej nie mieli 

sposobności zapoznania się z ww. dokumentacją. Komisja Rewizyjna uważa, że nie ma 

racjonalnych powodów zaniechania realizacji zadania pn. „Festiwal pszczół wydarzeniem 

aktywizującym mieszkańców gminy Będzino oraz obszarów zdegradowanych- modernizacja i 

doposażenie budynku w celu  utworzenia Centrum Aktywności Strachomina ze strefą aktywności 

sportowej wraz z przebudową połączenia drogowego Strachomino - Tymień". Wartość projektu to 

1.668.019,77 zł, a przyznane Gminie Będzino dofinansowanie ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 wynosiło aż 

1.076.871,09 zł, środki z budżetu Gminy 591.148,68 zł. Komisja Rewizyjna obawia się o 

prawidłową realizację „Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach Borkowice - 

Śmiechów - Kładno - Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz 

planowaną drogą ekspresową S6 - etap !:przebudowa drogi Borkowice, Śmiechów 

współfinansowany przez Unię Europe3ską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 

Oś Priorytetowa V Zrównoważony Transport, Działanie 5.3 Budowa i przebudowa dróg lokalnych 

(gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko - Kołobrzesko- Białogardzkiego 

Obszaru Funkcjonalnego, na dzień 31.12.2020 r.  ze względu na niski stopień realizacji zadania. 

Komisja zwraca uwagę na brak realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Strzeżenice", zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. Na dzień 31.12.2020 r. stopień realizacji zadania wynosi 0%. W 2020 r. Komisja 

Rewizyjna przeprowadziła dwie kontrole problemowe. Pierwsza dotyczyła prawidłowości 

wykorzystania samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych będącego w 

użytkowaniu Stowarzyszenia „Lepsze Jutro" z siedzibą w Będzinie prowadzącego Środowiskowy 

Dom Samopomocy „Razem Radośniej" w Będzinie. Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Będzinie 

stwierdza nieprawidłowości w zakresie użytkowania pojazdu przez Wójta Gminy Będzino Pana 

Mariusza Jaroniewskiego. Z przedstawionych i skontrolowanych dokumentów wynikało, że Wójt 

wykorzystywał w kontrolowanym okresie  pojazd do celów innych niż wskazane w umowie 

dotacji. Pomimo przekazania pojazdu na potrzeby transportu pensjonariuszy Środowiskowego 

Domu Pomocy Społecznej „Razem Radośniej" w Będzinie, 76- 037 Będzino 56, prowadzonego 

przez Stowarzyszenie „Lepsze Jutro", co wyraźnie zapisano w umowie przekazania, sam bez 

wiedzy podmiotu, któremu przekazano pojazd użytkował go w sposób dowolny. W 

niewyjaśnionych okolicznościach pojazd cenie paliwa 4,99 zł/I daje to kwotę ok. 20.000 zł 

przeznaczonych z pieniędzy podatników na cele czysto imprezowe, o czym świadczyć może stan 

pozostawionego po weekendzie pojazdu - nosił wyraźne ślady użytkowania - tj. pozostawione 

kubki, butelki plastikowe, piach. Jest to zachowanie niegospodarne, szczególnie, gdy Wójt często 

podkreśla brak pieniędzy w budżecie na realizację zadań własnych - jak np. rezygnacja z zajęć 

nauki pływania w szkołach. Ponadto kierowanie pojazdem przez osoby nieupoważnione - 

niebędące pracownikami Środowiskowego Domu Samopomocy, pracownikami Stowarzyszenia. 

Korzystanie z paliwa zakupionego z dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego na utrzymanie 

ŚDS. Powierzanie pojazdu własnemu synowi, uszkodzenie pojazdu w czasie gdy syn był kierowcą i 

do dnia dzisiejszego nie naprawienie szkody, jak również nie zgłoszenie tego faktu do 

ubezpieczyciela. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami sprawę przekazano do 

prokuratury, która w chwili obecnej prowadzi postępowanie . Kolejna kontrola nieprzewidziana w 

rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej dotyczyła 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. 
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W toku przeprowadzonej Kontroli Komisja stwierdziła liczne nieprawidłowości: 

Podstawową wątpliwość Komisji Rewizyjnej budzi brak udokumentowania fakturą VAT każdej z 

usług z osobna, tzn. w ocenie Komisji Gmina Będzino po inna 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. W przedstawionej powyżej sytuacji mamy do czynienia z tzw. transakcją 

barterową polegającą na tym, że każdy z podmiotów świadczy na rzecz drugiego określoną 

usługę lub też realizuje określoną dostawę towarów. Obie strony porozumienia 

- umowy barterowej występują jednocześnie w roli sprzedawcy i nabywcy. Na gruncie ustawy z 

11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., 

wskazać należy, że zgodnie z art. 5 ust. I pkt I u.p.t.u., opodatkowaniu podlega m.in. odpłatna 

dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl natomiast art. I 06b 

ust. 1 pkt I u.p.t.u. podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także 

dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2 u.p.t.u., dokonywane 

przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o 

podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem. Odnosząc powyższe 

regulacji do kontrolowanych porozumień wskazać należy, że prawidłowym powinno być 

udokumentowanie fakturą VAT każdej z usług z osobna. Dokumentowanie świadczeń wyh 

transakcji barterowych odbywa się na takich samych zasadach jak w przypadku typowych 

transakcji sprzedaży. W transakcjach barterowych mamy do czynienia z sytuacją, gdy każda ze 

stron jest równocześnie sprzedawcą i nabywcą. Dlatego faktury VAT wystawiają obie strony 

transakcji wzajemnie, zgodnie zasadami określonymi w rozporządzeniu w sprawie faktur. Wójt w 

swojej odpowiedzi jednoznacznie wskazał, iż tej czynności nie dokonano. Komisja Rewizyjna 

stwierdza 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. Komisja Rewizyjna stwierdza naruszenie § 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 dnia2018.ll.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 naruszyło 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 - Wójt podaje ,jedna kostka brukowa została zmierzona i zważona. 

Następnie dokonano obmiarów pryzm.", w zapytaniu na jakiej podstawie dokonano 

wyceny kostki - Wójt udziela odpowiedzi: ,,Internetowe portale sprzedażowe, m.in. OLX". 

Komisja  Rewizyjna   przejrzała  ww.   portale  internetowe,   przejrzała   dodatkowo   portal 

Sprzedajemy.pl, Allegro. Ceny kostki brukowej rozbiórkowej wahają się od kwoty 100 zł do nawet 

500 zł za tonę. Jeżeli Wójt przyjąłby do obliczeń wartości kostki cenę za 1T kostki z rozbiórki 250 zł 

(średnia cena)   to wartość materiału wynosiłaby 37.500 zł Wójt Gminy Będzino Mariusz 

Jaroniewski 150 T kostki rozbiórkowej granitowej wraz z 3T mostem stalowym oddał za 17.100 zł 

w zamian za prace, których wartość nie została wyceniona (potwierdza to brak przedłożonych 

przez Wójta dokumentów). Komisja Rewizyjna nie ma wątpliwości, że takim działaniem 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 
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odebranej przez wykonawcę kostce, przyjęcie zaniżonej ceny - szacunkowej - wartości kostki. 

Rada Gminy w Będzinie przekazała sprawę do prokuratury. 

Gmina Będzino w roku 2020 otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 

wysokości 1.123.031,00 zł. Podczas XXIII Sesji Rady Gminy w Będzinie w dniu 17 lipca 2020 roku 

Rada Gminy w Będzinie szeroko omawiała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Będzino. W niniejszym projekcie uchwały Wójt zwiększył realizację inwestycji pn. Przebudowa 

drogi gminnej w miejscowości Kładno z kwoty 30 tys. zł do kwoty 1.431.000 zł. Na realizację 

powyższej inwestycji gmina pozyskała dotację ze środków krajowych budżetu Województwa 

Zachodniopomorskiego (budowa/modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych) w 

wysokości 220.207,89 zł (co stanowi ok 15% wartości inwestycji) , pozostałe środki miałby być 

zabezpieczone w budżecie gminy. Rada Gminy w Będzinie biorąc pod uwagę rozpoczęte 

inwestycje i potrzebę zwiększenia ich dofinansowania, nierozstrzygnięte przetargi na realizację 

pozostałych planowanych inwestycji w 2020 roku oraz sytuację budżetową nie podjęła powyższej 

uchwały. Wójt Gminy Będzino tego samego dnia w oparciu o art. l 5zn pkt 1, 15 zo ustawy z dnia 

31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568) wydał Zarządzenie nr 

142/2020 wprowadzając powyższą inwestycję do budżetu - realizacja w roku 2020 - wbrew decyzji 

organu stanowiącego, wprowadzając jako źródło finansowania całe należne dla Gminy środki z 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - w ocenie Komisji Rewizyjnej takie działanie Wójta 

stanowiło naruszenie art. 44 ustawy o finansach publicznych - w ww. okresie rozpoczęte były 

Inwestycje oraz podpisane umowy o dofinansowanie, których realizacja była zagrożona, np. 

,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeżenice". Komisja Rewizyjna zwraca uwagę na 

nieekonomiczne działania Wójta w zakresie wydawania publicznych środków na koncepcje 

odprowadzenia ścieków ze zlewni Tymień, pierwotny plan Wójta do oczyszczalni ścieków w 

Mielnie, aktualnie do Koszalina. 

Przeanalizowano Informację o stanie mienia komunalnego gminy Będzino na koniec 2020 roku, 

do której komisja nie wnosi zastrzeżeń. Biorąc pod uwagę powyższą analizę należy stwierdzić, że 

budżet Gminy Będzino za rok 2020 został wykonany nieprawidłowo pod względem 

gospodarności i celowości wydatków. Racjonalnego uzasadnienia nie znajduje również znaczna 

część niezrealizowanych wydatków inwestycyjnych. Realizacja zadań w Dziale 600 Transport i 

łączność w stosunku do Budżetu Gminy Będzino na 2020 rok przyjętego uchwałą Nr V/115/19 z 

dnia 3O grudnia 20I 9 roku wynosi niecałe 42%. Biorąc pod uwagę ilość wykrytych 

nieprawidłowości, przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną kontrole w stosunku do niewielkiego 

wycinka kontrolowanej dokumentacji, komisja rewizyjna stwierdza, że budżet został wykonany 

nieprawidłowo. Opinię tą utwierdza fakt nie udostępnienia przez wójta znacznej części 

dokumentów. Pomimo ustnych i pisemnych wniosków o przedstawienie dokumentów i 

wyjaśnienie wątpliwości Komisja Rewizyjna nie uzyskała znacznej części dokumentacji i wyjaśnień. 

W związku z tym Komisja Rewizyjna ocenia negatywnie działania Wójta Gminy Będzino i będzie 

wnioskowała o nieudzielenie absolutorium. Podpisy komisji.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję Proszę Pani Przewodnicząca popić wody. Czy ktoś inny będzie czytał bo jest teraz 

przedstawienie państwu opinii regionalnej izby dotyczącej wniosku komisji rewizyjnej.  

Joanna Banaszczak (Radna) 

21 lipca 2021 roku wpłynęła opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie 

wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie w sprawie absolutorium za 

2020 rok. Uchwała numer L.235.Z.2021 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Szczecinie z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie wydania opinii o wniosku komisji rewizyjnej Rady 
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Gminy Będzino w sprawie absolutorium. Na podstawie art. 13 pkt 8 w związku z art. 19 ust. 2 

ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych1 Skład Orzekający 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach: 1. Marcin Binaś - Przewodniczący 2. 

Marek Dulewicz – Członek 3. Marek Fras - Członek pozytywnie z zastrzeżeniem opiniuje 

wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Będzino w sprawie absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za rok 2020. Uzasadnienie Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym oraz art. 270 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych komisja rewizyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z 

wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz 

informacji o stanie mienia, opiniuje wykonanie budżetu gminy i przedstawia organowi 

stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wniosek w sprawie absolutorium dla organu 

wykonawczego. 

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Będzino z dnia 9 lipca 2021 r. został przekazany do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 13 lipca br. Z treści wniosku przedłożonego 

wraz z opinią o wykonaniu budżetu wynika, iż Komisja Rewizyjna Rady Gminy Będzino rozpatrzyła 

wymagane prawem dokumenty i w oparciu o wynikające z tych dokumentów dane negatywnie 

zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Będzino za 2020 rok oraz wystąpiła do Rady Gminy z 

wnioskiem o nieudzielenie Wójtowi absolutorium. Komisja w szczególności wzięła pod uwagę 

następujące determinanty związane z wykonaniem budżetu za rok ubiegły: 

− niski poziom realizacji dochodów majątkowych, 

− niski poziom egzekucji zaległości, 

− niezrealizowane wydatki inwestycyjne. 

Jednocześnie Komisja Rewizyjna przy formułowaniu wniosku przyjęła stanowisko, zgodnie z 

którym pomimo braku wglądu do dokumentacji źródłowej - wszelkie rozbieżności (odstępstwa od 

planu), których racjonalnie nie wyjaśnił organ wykonawczy są niezasadne. Ponadto Komisja 

negatywnie oceniła wykonanie budżetu za rok ubiegły pod względem gospodarności i celowości 

wydatków – jako przykład wskazując rozdysponowanie środków z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych, które pierwotnie miały być wprowadzone do ubiegłorocznego budżetu 

gminy uchwałą organu stanowiącego z zakładanym ich przeznaczeniem na realizację zadania 

polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Kładno. Rada takiej zmiany nie 

podjęła (wskazując na zasadność przeznaczenia tych środków na już rozpoczęte inne inwestycje 

w celu ich zakończenia). W takiej sytuacji organ wykonawczy wydał w dniu 17 lipca 2020 r. 

zarządzenie Nr 142/2020 w sprawie zmiany budżetu gminy w 2020 r. (wydane na podstawie art. 

15 zn pkt 1 i art. 15 zo tzw. ustawy COVID-194, w którym zrealizował założone wcześniej 

przeznaczenie tych środków. 

Wydając pozytywną opinię o przedstawionym wniosku Skład Orzekający podkreśla, iż wskazane 

powyżej argumenty Komisji Rewizyjnej (jako związane z wykonaniem ubiegłorocznego budżetu) 

mogą stanowić potencjalną przyczynę nieudzielenia absolutorium przy czym zgodnie z utartym 

orzecznictwem sądów administracyjnych, w procesie udzielania absolutorium konieczne jest nie 

tylko ustalenie jaki jest stan zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do 

zaplanowanych, ale również jakie są przyczyny ewentualnych rozbieżności w tym zakresie i czy 

winą za nie można obciążyć organ wykonawczy czy też były one wynikiem obiektywnych 

uwarunkowań. Powyższe powinno zostać uwzględnione przez Radę Gminy Będzino przy 

rozstrzyganiu kwestii absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu w 

2020r. 

Kolejne zarzuty Komisji Rewizyjnej, w zakresie których Skład Orzekający wnosi zastrzeżenie, nie 

dotyczyły już kwestii wykonania budżetu tylko działalności organu wykonawczego i jego 
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wzajemnej relacji z członkami organu stanowiącego. W tym zakresie Komisja Rewizyjna wskazała 

na: 

− problemy w dostępie do informacji i dokumentacji co uniemożliwiło Komisji Rewizyjnej 

weryfikację działania organu wykonawczego (w zakresie wydatków na remont drogi gminnej w 

Będzinie na działce nr 84/2 czy wydatki na łączną kwotę 33 088,25 zł poniesione w dziale 750 w 

rozdziałach 75002 i 75075), 

− zawarcie przez organ wykonawczy tzw. umowy barterowej, w związku z którą nieprawi-dłowo 

ustalono ilość, wartość i zakres robót, które na rzecz gminy wykonał prywatny przedsiębiorca w 

zamian za przekazane przez gminę ruchomości (kostkę brukową i konstrukcję mostu stalowego), 

− wykorzystywanie w sposób nieuprawniony przez Wójta Gminy (tj. na jego użytek prywatny) 

samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych a będącego w użytkowaniu 

lokalnego stowarzyszenia prowadzącego w Będzinie Środowiskowy Dom Samopomocy – 

przeprowadzona w tym zakresie kontrola Komisji Rewizyjnej zakończyła się złożeniem 

zawiadomienia do Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez organ wykonawczy. 

Wydając pozytywną opinię o przedstawionym wniosku (z uwzględnieniem zastrzeżenia 

obejmującego zarzuty Komisji Rewizyjnej nie związane z wykonaniem budżetu), Skład Orzekający 

wskazuje, że merytoryczna ocena wykonania budżetu nie podlega opiniowaniu przez Izbę. Do 

oceny sposobu wykonania przedmiotowych zadań uprawnione są organy jednostki samorządu 

terytorialnego, w szczególności organ stanowiący, wyrażający tę ocenę w drodze udzielenia bądź 

nieudzielenia absolutorium. Skład Orzekający, jak podniesiono, opiniując przedmiotowy wniosek 

ma za zadanie ocenić prawidłowość wypracowania tego wniosku przez Komisję Rewizyjną, a w 

szczególności rozważyć czy podstawę tego wniosku w rzeczywistości stanowią ustawowo 

określone przesłanki, czyli ocena wykonania budżetu. Od niniejszej uchwały, na podstawie art. 20 

ust 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w 

terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Przewodniczący Składu Orzekającego Marcin Binaś. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję. Mamy przedstawioną tutaj jeszcze tylko dodam, że komisja rewizyjna musiała złożyć to 

przed 15 lipca wniosek, dlatego że zgodnie z ustawą regionalnej Izby obrachunkowe ma 14 dni na 

wydanie opinii, a musieliśmy dochować terminu że do 30 lipca, przyjąć zarówno budżet, jak i 

udzielenie absolutorium. Proszę czy ktoś z państwa ma głos. Proszę pani Grudzień.  

Barbara Grudzień (Radna) 

Dziękuję bardzo, chciałam się tak trochę odnieść do tego wykonania budżetu sprawozdania z 

wykonania budżetu. Proszę państwa, budżet był zmieniany wielokrotnie z wniosku organu 

wykonawczego to jest wójta oczywiście, co nie pozostało bez wpływu na realizację zadań 

majątkowych gminy. W mojej ocenie jest to w dużej mierze wynikiem albo błędnego albo 

niedoplanowania tego wszystkiego oraz przenoszenie przede wszystkim przenoszenie terminów 

wykonywanych zadań. Przede wszystkim tych inwestycyjnych i tak dla zobrazowania, bo mieliśmy 

przedstawiony plan i wykonanie zarówno dochodów majątkowych, jak i wydatków majątkowych i 

tak dla przypomnienia, bo to, co było na 1 stycznia 2020 to na pewno żeśmy już dawno 

zapomnieli i tak dla zobrazowania plan w dochodach majątkowych na 1 styczeń wynosi 

7 315 490 zł 69 gr na koniec grudnia był zmniejszony o 847 408 zł 18 gr, czyli o 11,6% i mamy 

wykonanie na 31 grudzień 2020 procentowo jest 61,75% tak jak to wynika ze sprawozdania, 

natomiast w stosunku do planu przed zmianami już jest tylko wykonanie 54,6, jeżeli chodzi o 

dochody majątkowe. Natomiast, jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, gdzie właśnie zwracałam 

uwagę, że przenoszenie tych terminów wykonywania zadań spowodowało, że jest to troszeczkę 

inne wykonanie i tak plan na 1 stycznia wynosił 11 669 964 zł 19 gr w przeciągu roku poprzez 
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wszystkie te dokonane zmiany zmniejszył się o 7 208 241 zł 27 gr, czyli o 61,8% i wykonanie tego 

planu w stosunku do planu po zmianach jest 95,22% zgodnie ze sprawozdaniem. Natomiast do 

tego, co było planowane, to już jest tylko 36,4%. W zmianach tych no można czasami zauważyć 

jakąś chaotyczność częste zmiany w tych samych paragrafach. Tu raz na plus raz na minus ja 

podejrzewam, że radni my jako radni przez cały rok nie jesteśmy w stanie stwierdzić, ile w którym 

paragrafie, jakie te zmiany były, ponieważ oprócz tego, że my podejmujemy uchwały, to są 

wydawane zarządzenia w sprawie zmian w budżecie, a najciekawsze jest to, że zdarzało się to 

także w 2, 3 dni po sesji. Dla przykładu sesja z 30 kwietnia uchwała 138/20 mówię o zmianach w 

budżecie zarządzenie 30 kwiecień 120/2020 sesja 17 lipiec nie była przyjęta uchwała o zmianach 

w budżecie. Wiemy to dyskutowaliśmy o tym niejednokrotnie zarządzenie 142 z dnia 17 lipca tego 

samego dnia. Sesja 28 sierpień nie było żadnego projektu uchwały o zmianach, zarządzenia z 

31 sierpnia mówię cały czas o zmianach w budżecie. Sesja 3 grudzień zarządzenie 4 grudzień. Ja 

rozumiem zmiany wnoszone zarządzeniem związane ze zwiększeniem czy też zmniejszeniem 

dotacji czy też innych niezależnych od wójta czy pani skarbnik sytuacjami zewnętrznymi, a 

niezbędnymi do zamknięcia księgowań w danym okresie rozliczeniowym, ale przy tej okazji były 

dokonywane zmiany przeniesienia w ramach rozdziałów, paragrafów niemających nic wspólnego 

z tymi czynnikami zewnętrznymi, niejednokrotnie bardzo poważne kwoty szczególnie dotyczyło to 

zmian w planach wydatków. Często się mówi o tym, że radni nie chcą współpracować z wójtem. 

Proszę państwa, to działa w 2 strony, czyli wójt nam nigdy nie tłumaczył na co takie duże kwoty 

zostały zmienione w zarządzeniach i panie wójcie, ja mam takie takie stwierdzenie - mieć takie 

prawo, to jedno bo ma prawo wójt robić zmiany zarządzenie, ale robić to w ramach zarządzenia, 

a nie w ramach uchwały Rady Gminy, to chyba tylko po to, żeby nie tłumaczyć radnym, czego 

dotyczą te przeniesienia. Gdy jest uchwała otrzymujemy informację od pani skarbnik, dlaczego 

jest taka czy inna zmiana, gdy jest to zarządzenie, możemy odczytać suche liczby na BIPIE i nic 

więcej. Pani skarbnik na jednej sesji poinformowała radnych przy zadaniu pytania, że nie musi 

informować radnych o wydanych zarządzeniach i przedstawiać radzie szczegółów tych zmian 

wprowadzonych zarządzeniem, chociaż muszę tutaj pochylić głowę, chyba ze 2 × to było, gdzie 

byłam bardzo osobiście zainteresowany jako radna pewnymi kwotami i taką informacje 

uzyskałam na tej sesji. Ponadto tu już wspominała o tym radna Joanna Banaszczak brak na BIPie 

jest zarządzenia nr 170, gdzie jest zarządzenie 169 z 4 listopada, następne zarządzenia 171 z 

trzynastego, czyli pomiędzy czwartym, a 13 listopada na BIPie nie ma tego zarządzenia. 

Praktycznie nie wiem, czy dotyczy to też zmian budżetowych czy innych jakichś istotnych spraw 

bieżących dotyczących Urzędu Gminy. Dziękuję bardzo. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję, czy ktoś chciałby zabrać głos? Proszę pani skarbnik.  

Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino) 

Wysoka Rado, Szanowni mieszkańcy, chciałabym się odnieść w sprawie wykonania budżetu do 

wielkości dotyczących wpływów z dochodów majątkowych. Nie zostały one wykonane w 100% 

tylko w 60 bodajże 7 jest to sytuacja niezależna od organu wykonawczego, w związku z tym, że 

dotacja na przebudowę budowę drogi w miejscowości Mścice wpłynęła w bieżącym roku, a nie w 

roku ubiegłym tak jak było zaplanowane. Może tak pokrótce pan Marek przedstawi państwu 

sytuację, czym to było spowodowane brak otrzymanych dochodów majątkowych w wysokości 

około 2 400 000.  

Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych) 

Znaczy sam przebieg rozliczenia dofinansowania był dość długi i usłany trudnościami. Ja na temat 

przebiegu tego całego procesu informowałem w drodze udzielenia informacji publicznej, mogę 

ewentualnie w skrócie przypomnieć cały ten harmonogram związany z przebiegiem tego procesu 

wymiany korespondencji, wymiany dokumentów i innych obowiązków, które stanowiły podstawę 
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dokonania wypłaty całego dofinansowania. Faktem jest, że inwestycja została zrealizowana i 

zakończona protokółem odbioru 2 grudnia 2019 roku. Sama kwota dofinansowania wpłynęła 

bodajże w czerwcu tego roku, czyli minęło praktycznie 1,5 roku, od momentu zakończenia 

inwestycji do faktycznego wpływu pieniędzy na nasze konto. Fakt ten jest udokumentowany całą 

korespondencją, którą oczywiście posiadam w aktach sprawy, począwszy od pierwszych 

wniosków, które już wpłynęły do urzędu marszałkowskiego z datą 20 lutego, czyli po 

skompletowaniu dokumentów odbiorowych skompletowaniu całej dokumentacji związanej z 

przygotowaniem wniosku o płatność i późniejsza wymiana korespondencji to są pismo z 

24 lutego, gdzie urząd marszałkowski odmówił uwzględnienia w części wydatków jako kosztów 

kwalifikowalnych, związanych z robotami zamiennymi zaniechaniami dodatkowymi na łączną 

kwotę 267 000 zł. Po takiej informacji wójt oczywiście zwrócił się o ponowne przeanalizowanie 

tego zagadnienia z uwzględnieniem naszych argumentów zawartych w całym tym toku 

postępowania. Po drugie w korespondencji 23 marca urząd Marszałkowski przesłał informację o 

pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku i uznaniu wymienionej kwoty 267 153 zł jako koszt 

kwalifikowalny. Uważam, że to były zabiegi potrzebne konieczne, a żeby uzyskać pełną wartość 

dofinansowania, o którą ubiegaliśmy się czy jak tutaj zostało to wcześniej wskazane jeszcze przed 

myśli, może taką granicę użyć poprzednią władzę. Dnia 6 kwietnia dwudziestego roku podpisano 

aneks nr 3 określające termin złożenia wniosku o płatność jest procedura związana z realizacją 

wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych i a żeby do sfinalizować ten wniosek ten aneks 

niestety był potrzebny. W tej całej dobie, oczywiście covid zawirowań pracowniczych, trwało to w 

różnych terminach z mniejszą bądź większą zwłoką, ale oczywiście w terminach dopuszczalnych 

przez prawo. 23 kwietnia ponownie został zawarty kolejny aneks nr 4 do umowy, uwzględniający 

w całości koszt realizacji zadań jako koszt kwalifikowany. W związku z wcześniej, prowadzoną 

dyskusją na temat kosztów kwalifikowanych i nie kwalifikowalnych w wysokości 267 000, to 

musiał być również w postaci aneksu do pierwotnie zawartej umowy. W dniu 23 czerwca tego 

roku czyli dwudziestego Urząd Marszałkowski w Szczecinie przesłał wniosek w sprawie udzielenia 

wyjaśnień, usunięcia braków i oczywistych omyłek do wniosku o płatność z dnia 23 czerwca 2002 

roku, na które odpowiedź przesłano dnia 10 lipca 2020 roku. Pismem z dnia 23 lipca 2020 roku 

Urząd Marszałkowski w Szczecinie wezwał do udzielenia wyjaśnień do wniosku o płatność. W dniu 

10 sierpnia przesłano uzupełnienia wniosku płatność zgodnie z wezwaniem. Dnia 16 września 

ponowne wyjaśnienie uzupełnienia do wniosku, 1 października biuro kontroli projektów 

przekazało informację o pozytywnym zakończeniu weryfikacji kompletności i poprawności 

wniosku o płatność. Na całą tą operację 28 października przeprowadzona została przez Urząd 

Marszałkowski w Szczecinie kontrola inwestycji na miejscu w terenie. Dnia 20 listopada wójt po 

podpisaniu protokołu kontroli przesłał do urzędu marszałkowskiego podpisany protokół z 

kontroli i informacje o podjęciu przez radę Będzino uchwały z dnia 5 listopada 2020 roku o 

propozycji zaliczenia dróg osiedlowych do kategorii dróg gminnych. Tutaj należałoby się na 

chwileczkę wstrzymać i wyjaśnić pewny zabieg wynikający z wcześniej złożonego oświadczenia. 

Otóż warunkiem udzielenia otrzymania właściwie całej kwoty środków unijnych było zapewnienie, 

że drogi osiedlowe, które stanowią oczywiście mają te gminy, ale są bez żadnej kategorii, muszą 

mieć nadany numer. Przepraszam, podniesioną kategorię drogi przynajmniej do kategorii dróg 

gminnych z warunkiem, że będzie to nr 1 taki sam jednakowy na wszystkich wszystkich ulicach. 

Mało, to był prawdopodobny warunek do spełnienia z tego względu, że wszystkie te ulice dróg 

osiedlowych są przecięte drogą wyższej kategorii, czyli drogą krajową, w związku z tym nadanie 

jednego jednakowego numeru w tym zakresie właściwie jest niezgodne z ustawą o drogach 

publicznych, ale w tym zakresie przypomnę 5 listopada Rada Gminy podjęła uchwałę o 

zakwalifikowaniu tych dróg do dróg kategorii gminnych. To była pierwsza uchwała w tym 

zakresie, na którym zarząd powiatu wydał pozytywną opinię. 29 grudnia 2020 roku ponownie 

podjęła uchwałę Rada Gminy w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg 

gminnych. Ta procedura oczywiście wynika z aktualnego stanu prawnego, dlatego też dwukrotnie 

musiała stanąć na sesji w celu podjęcia stosownych uchwał, które stanowiły podstawę kwalifikacji 

tych dróg do kategorii wyższej. 25 stycznia 2021 roku nastąpiła publikacja uchwały w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 8 lutego podjęcie wejście w życie uchwały, 

czyli w terminie po ogłoszeniu w Dzienniku. 10 lutego 2021 wniosek do Zarządu Dróg 
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Wojewódzkich w Koszalinie o nadaniu numerów nowym drogom publicznym gminnym. Tutaj też 

należy podkreślić chcę zwrócić uwagę na fakt, że nie był inaczej były jedynym elementem wniosku 

o zmianę kategorii, bo tych dróg summa summarum nazbierało się ponad 30 z tego, co 

pamiętam, dopiero 24 maja 2021 nastąpiło znaczy otrzymaliśmy zarządzenie dyrektora zarządu 

dróg wojewódzkich w sprawie nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Będzino. I 

dopiero ta informacja wysłana przez nas oczywiście z urzędu marszałkowskiego stanowiła 

podstawę do uruchomienia fizycznej płatności całej wnioskowanej kwoty na realizację inwestycji 

dróg osiedlowych w Mścicach. Tak jak widać z tego harmonogramu robót przynajmniej ja taki 

wniosek wyciągam, że tu nie ma jakiegoś celowego działania w sprawie opóźnienia czy 

niedotrzymania terminów, odpowiedzi Urzędu Gminy Będzino na cały przebieg postępowania. 

Natomiast skutek docelowy jest taki, że planowane w 2020 roku planowana kwota 2 478 934 zł 

bez naszego większego udziału przeszła no praktycznie na rok budżetowy 2021. Dziękuję bardzo.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję proszę pan Markowski.  

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

To było jakieś krótkie wyjaśnienie dotyczące niewykonanych dochodów. Natomiast ja jeszcze 

pozwolę sobie trochę państwu powiedzieć, co było przyczyną niewykonania wydatków 

inwestycyjnych czy majątkowych. Pierwszy powód to jest powód, dotyczy to drogi Dobiesławiec-

Mścice, tam gmina podpisała porozumienie z powiatem na dofinansowanie tej drogi na kwotę 1 

000 000 zł. Po przeprowadzeniu przez powiat przetargu okazało się, że całe zadanie udało się 

wycenić wykonawcy, który został przyjęty do realizacji niżej, w związku z tym nasza dotacja do tej 

drogi zmalała o 87 000. Druga kwota to jest kwota, która dotyczyła przebudowy drogi 

Wierzchomino-Wierzchominko, przebudowa się zaczęła dosyć późno w ogóle, bo dopiero w 

listopadzie zeszłego roku została podpisana umowa. To też przyczyny pewno państwo wszyscy 

słyszeliście. Mogę powtórzyć, jeśli będzie taka potrzeba i wykonawca deklarował, że w roku 2020 

wykona przerób na kwotę ostatecznie po zmianach 577 000. Skończyło się to kwotą 524 000, co 

też spowodowało różnice w wydatkach inwestycyjnych na kwotę 53 000, czyli łącznie te 2 zadania 

spowodowały zmniejszone wydatki inwestycyjne na kwotę około 140 000 zł. To jest jakby 

pierwsza część, co chciałem powiedzieć. Druga rzecz. Szkoda, że w zwyczaju Rio nie ma przesłania 

informacji do wiadomości wójta o opinii, którą wnioskuje komisja rewizyjna, i którą na którąto 

odpowiedź komisja rewizyjna dostaje. Jak widać ten wniosek komisji rewizyjnej, którego my też 

nie znaliśmy. Jak widać ta opinia komisji rewizyjnej jest bardzo rozbudowana, trudno się do tego 

odnieść. Jest tam bardzo dużo elementów, które pani Banaszczak przeczytała. Szczerze 

powiedziawszy, musiałbym mieć czas i ten dokument przed sobą, żeby móc ostatecznie do 

każdego z tych punktów coś powiedzieć. Powiem bardzo ogólnie, zarzuty pt. nieudostępnienia 

powiedzmy to na czas tak dokumentów, które komisja rewizyjna wnioskowała. No Szanowni 

Państwo, my mamy też jakiś tryb pracy, to nie jest tak, że my przychodzimy pijemy kawę, tylko 

naprawdę jest często tak, że nie wiadomo, w co ręce włożyć i trzeba te priorytety ustawiać. Myślę, 

że, gdyby komisja rewizyjna zwróciła się z wnioskiem o te dokumenty odpowiednio wcześniej, to 

byśmy mieli więcej czasu i na czas by były dostarczone. Natomiast chciałem tutaj zapytać, bo w 

zasadzie wiedzę mam na ten temat, ale zapytam panią przewodniczącą czy na dzień przed, 

znaczy deklaracja urzędu była taka część tych dokumentów zostanie udostępniona państwu do, 

nie 21 lipca wszystkie będą udostępnione, czy z czegoś się wójt nie wywiązał? 

Joanna Banaszczak (Radna) 

Tak jak powiedziałam, składałam trzykrotnie, pan wójt w odpowiedziach napisał, że dołoży 

wszelkich starań, by stosowna odpowiedź trafiła do komisji do 21 lipca, ponagliłam ponownie 

prośbę związaną z tym, że pan wójt wiedział, że do 15 lipca trzeba złożyć wniosek do komisji do 

RIO, i tak ponaglałam ponaglałam, żeby udostępnić te dokumenty, no i do tego czasu ich nie 
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dostałam. No my się spotkaliśmy 9 lipca i 9 lipca był pisany wniosek i na podstawie tego, co 

miałam po prostu został napisany ten wniosek.  

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Dobrze, ale jak zadałem inne pytanie, ja to rozumiem, co pani powiedziała. 

Joanna Banaszczak (Radna) 

Ja powiedziałam, że dostałam te odpowiedzi, ale po czasie tak. Pierwszą odpowiedź dostałam 

piętnastego chyba lipca.  

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

To znaczy myślę, że sformułowanie po czasie to jest takie trochę do dyskusji, bo... 

Joanna Banaszczak (Radna) 

Po czasie dla komisji rewizyjnej. 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Ale gdybyście wystąpili odpowiednio wcześniej, to byśmy mieli więcej czasu i byście dostali to na 

czas.  

Joanna Banaszczak (Radna) 

Ja przepraszam, panie wójcie, ale pierwsze pismo było złożone 21 czerwca, to miesiąc czasu był.. 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Znaczy może.. 

Joanna Banaszczak (Radna) 

To były dokumenty, które były w gminie, one nie miały być formułowane, one miały być tylko 

skserowane i udostępnione. 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

To znaczy i tak i nie dziękuję, bo ja to pierwsze pismo widziałem. Widziałem, ile tam państwo 

chcieliście rzeczy, żeby udostępnić. Tu nie chodzi o to, że ktokolwiek wam tego nie chciał 

udostępnić, tylko, że po prostu wyznaczone przez was czas był zbyt krótki, ale moje pytanie było 

inne pani Banaszczak. Moje pytanie było takie, czy w terminie do 21 lipca, tak jak się wójt 

zadeklarował, czy państwo jako komisja dostaliście wszystkie dokumenty? 

Joanna Banaszczak (Radna) 

Tak dostaliśmy, tylko jak wnioskowała do 15. 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Ale ja to rozumiem moje pytanie tylko tego dotyczyło. Druga rzecz to jest taka. Właśnie boli mnie 

to, że nie potrafimy, że nie możemy nie mamy szansy tak naprawdę odnieść się do opinii izby 
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regionalnej, która jest kierowana do komisji rewizyjnej. Chciałem zwrócić uwagę, że wniosek 

wójta o opinię na temat wykonania budżetu został przez Rio zaopiniowany pozytywnie. I to było 

tutaj przez panią skarbnik odczytane. Nawet nie zapamiętałem zbyt dużo tego, co pani 

przeczytała przepraszam, ale to to trudno jest zrobić. 

Joanna Banaszczak (Radna) 

Będzie to w biurze Rady Gminy. 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Tak, ale chodzi o inny aspekt, bo trudno jest mi odnieść się do państwa wniosku, trudno jest 

odnieść się do opinii Rio, mogę tylko ogólnie powiedzieć, że niektóre rzeczy, które zapamiętałem z 

tego, co pani przeczytała. Jak choćby rzeczy związane z samochodem w ŚDSu, z umową na 

uporządkowanie placu przed urzędem, no to są sprawy, które po pierwsze, tak sobie pozwolę 

powiedzieć, bo ten raport o wykorzystaniu samochodu nieprawidłowym jak państwo określiliście 

ŚDSu przeczytałem nie pamiętam go w tej chwili w żadnych szczegółach, tylko bardzo ogólnie. 

Natomiast mam takie zakodowane w pamięci wrażenie, że państwo nie zbadaliście sprawy do 

końca, bo tak naprawdę dysponentem tego samochodu jest ŚDS i pani prezes ŚDSu, czyli lepsze 

jutro, jeżeli tam były jakieś braki w dokumentach, które wskazywały na to, że ten samochód był 

użytkowany, jak wy żeście napisali tak chyba pamiętam w domniemaniu, że był niezgodnie w 

celach prywatnych użytkowany przez wójta, to nie ma ani dowodów na to, żeby użytkowane 

prywatnie, ani też nie uzyskaliście odpowiedzi od dysponenta tego samochodu, dlaczego są braki 

w kartach tego pojazdu, ale nie chcę tego tematu.. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Ja bardzo przepraszam, nie roztrząsajmy tej sprawy, prowadzi to prokuratura, oczekujemy na 

wyjaśnienia, także.. 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Ale ja chciałem to podsumować proszę mi pozwolić mówić. Więc tylko zwróciłem uwagę na to, że 

nie do końca za każdym razem państwa wnioski jako komisji rewizyjnej muszą się spotykać z 

pełną akceptacją, chociażby moją, jak czytam, to i pełnym zrozumiem, mam inne zdanie. Mam też 

inne zdanie na temat tej kostki brukowej przed budynkiem, ale skoro państwo uznaliście, że są to 

znamiona przestępstwa i zgłosiliście to do prokuratury, to uważam, że bardzo dobrze, niech 

prokuratura to wyjaśni. I zobaczymy, czy prokuratura się dopatrzy tutaj jakiś przestępstw 

gospodarczych, czy innych nie wiem. Natomiast wydaje mi się, że tego typu elementy przytaczane 

we wniosku o nieudzielenie absolutorium wójtowi są trochę zbyt wczesne, dlatego że niema tych 

rozstrzygnięć. Kolejna rzecz pani Grudzień podniosła temat, to tak odebrałem, przepraszam jako 

jakąś taką taki chyba zarzut trochę może źle, że tyle tych zmian w budżecie było, w ciągu roku. 

Szanowni Państwo. Ja przez 20 parę lat pracowałem w biznesie, tam też się tworzyło budżety, tam 

też się rozliczało z wykonania budżetów. I muszę powiedzieć, że przepisy ustawy o finansach 

publicznych i pewnie o samorządzie, które tutaj spotkałem, no one diametralnie zmieniły mój 

pogląd na temat tego, co z budżetem jak robić. No oczywiście nie dyskutuję z tymi ustawami, one 

są, my musimy się do nich stosować. W biznesie było tak, że my robiliśmy 2 × budżet był pod 

koniec roku przedstawiony na kolejny rok, w połowie budżetu było analizowany, korygowany 

budżet końcowy. Nie robiło się czegoś takiego, że każda zmiana, która była związana z wydatkiem 

jakiegoś pieniądza, musiała być korygowana natychmiast. Tutaj tak jest i też mi się to nie podoba. 

Nie bardzo to rozumiem, czemu to ma służyć, ale takie są przepisy. W związku z tym prawo mówi 

tak, że my nie możemy nawet ogłosić żadnego zapytania targu, jeżeli nie mamy zabezpieczonych 

środków. Jeżeli się coś zmienia, to niestety musimy zrobić zmiany w budżecie, żeby można było to 

działanie podjąć i ta ilość tych zmian. Ja nie analizuje tego pani Grudzień, czy można było, któreś 
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zmiany nie robić, którejś uchwały nie podejmować. Trudno mi jest to w tej chwili zrobić, ale tak 

naprawdę to jest uciążliwe dla wszystkich i dla państwa jako radnych i dla nas również, ale tak 

jest. My musimy to robić, więc nie wiem, czy to należy traktować jako jakiś zarzut, że tyle tych 

zmian w budżecie było, ja bym tego tak nie odbierał. 

Barbara Grudzień (Radna) 

Ja nie zarzucam ilości tylko tego, że często tam, gdzie były zmiany robione i wynikały to z tych 

zewnętrznych właśnie sytuacji, bo przechodzą dotacje, wiadomo sesja następnego miesiąca 

kończy się poprzedni miesiąc trzeba to zamknąć. Mnie boli najbardziej to, że szczególnie w 

planach zmiany planu wydatków były w międzyczasie w tym czasie, jeżeli przychodzi z zewnątrz, 

robi się zmiany, bo wojewoda, bo jakaś inna dotacja robi się zmiany w dochodach i w kosztach. 

Automatycznie trzeba, bo trzeba zamknąć, ale przy tej okazji było bardzo często naprawdę ja się 

przyglądam tym zarządzeniom. Akurat ja tak, jeżeli chodzi o sprawy finansowe i przy tej okazji 

były zmiany przeniesień zgodnie z literą prawa, bo wójt ma prawo. Ja tu o tym mówiłam, ma 

prawo, ale zmiany w wydatkach duże kwoty między paragrafami i radni nie wiedzą, dlaczego po 

co. Ja rozumiem, jeżeli jest to 10 000, czasami, ale jeżeli jest to 100 000, 150 000 przenoszone 

między paragrafami i radni widzą tylko kwoty i nie wiedzą kompletnie, czego dotyczy. Przy 

najbliższej sesji są zmiany w budżecie, czyli to jest ciąg dalszy zmian budżetu i nie wiemy, co się 

działo w tym poprzednim zarządzenia. Tu mam bardzo duży zarzut i gdyby któryś z panów był na 

komisjach. Ja nie mówię na sesjach, padły by pytania, byłaby odpowiedź, czy by się nam 

podobała, czy nie czy musieliście czy nie musieliście zrobić jako urząd. Po prostu byśmy mieli 

jasność, dlaczego to było w ten sposób zrobione. I tu chodzi o tą właśnie współpracę. Dziękuję 

bardzo.  

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Ale już bardzo bardzo krótko się nie będę rozwijał. Tak na dobrą sprawę, to sami państwo wiecie, 

że formuła zarządzenie jest formułą nazwijmy ją taką uproszczoną, która pozwala nam działać w 

stosunku do uchwały. Natomiast Szanowni Państwo, czy ja jestem czy wójt czy mnie nie ma na 

sesji, to jest pani skarbnik zawsze i jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, co do jakieś uchwały 

budżetowej, która w danym w ciągu roku była podejmowana, to zawsze możecie je zgłaszać, 

możecie zadawać pytania dotyczące zarządzeń. To jakby rozumiem, że pewnie by było lepiej, 

gdybyście to usłyszeli, ode mnie, czy, gdybyście to usłyszeli od wójta, natomiast pytania, które was 

intrygują, macie prawo zadać zawsze, a my mamy obowiązek Wam odpowiedzieć.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Ja jeśli mogę, zamykając ten temat, proszę Pana nie chodzi nam o to, o czym pan mówi, tylko 

chodzi o to, bo my wcale nie musimy to od pana słyszeć, ale jeżeli pani skarbnik mówi, że ona nie 

jest upoważniona do przedstawienia nam wydanych przez wójta zarządza finansowych. No to coś 

jest tutaj nie tak i to nie zależy mi proszę pana, żeby pan nam to mówił, bo jeżeli chodzi o 

uchwały, jest to przez panią skarbnik wyjaśnione. Natomiast, jeżeli chodzi o zarządzenia, nie 

mamy tej informacji. Proszę państwa, kończymy dyskusję. Jeszcze, a no dobrze, proszę pan 

Baczyński jeszcze. 

Tomasz Baczyński (Radny) 

Dziękuję bardzo, Otóż na początku powiem, że bardzo się cieszę tutaj z obecności pana wójta, 

licznej reprezentacji pracowników urzędu. I mam takie, jak tutaj pan Markowski prosił konkretne 

pytanie, ile pieniędzy w budżecie w roku 2020 zostało zmarnowane, to znaczy zmarnowane. Było 

kilka takich nieudanych prób przeprowadzenia zmian na terenie gmin np. likwidacja szkoły w 

Łeknie. Co tam jeszcze, koncepcje PSZOK różne, koncepcje kanalizacji. Wiem, że była wykonana 
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ekspertyza na drogę do banku, chodziło o te naciski, gdzie później to się nie sprawdziło, bo 

koncepcję należało zmienić, ile pieniędzy zostało zmarnowanych w budżecie w roku 2020? 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Dobrze panie Baczyński, coś pan tam powiedział, ale proszę zadać pytanie. Proszę zadać pytanie. 

Tomasz Baczyński (Radny) 

(...) Ile pieniędzy zostało zmarnowane w budżecie w roku 2020. 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Ani 1 gr. 

Tomasz Baczyński (Radny) 

To dlaczego zmieniliście koncepcję budowy drogi do banku, przecież była wykonana ekspertyza, 

która kosztowała jakąś kwotę tak. 

Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino) 

Ale proszę Pana, ale o czym Pan mówi w ogóle.  

e) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania 

budżetu gminy za rok 2020 (Projekt nr 3) 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Proszę Państwa otrzymaliśmy odpowiedź dziękujemy, ani grosz nie został zmarnowany. W związku z tym 

kończymy tą dyskusję. Proszę, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Jeśli nie ma, to proszę państwa 

przystępujemy do głosowania. Uchwała w sprawie absolutorium dla wójta gminy Będzino z tytułu 

wykonania budżetu gminy za rok 2020. Po zapoznaniu się z raportem o stanie gminy za rok 2020, 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Będzino za rok 2020, w pkt 3 sprawozdaniu finansowym 

gminy Będzino za rok 2020, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu, 

informacją o stanie mienia gminy Będzino, stanowiskiem komisji rewizyjnej, opinią Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o wniosku komisji rewizyjnej. I w treści tu mamy napisane Rada Gminy Będzino uchwala § 

1 udziela Wójtowi Gminy Będzino na absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 uchwała 

wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Proszę, oddać głos kto jest za, kto jest 

przeciw kto się wstrzymał elektronicznie, także proszę bardzo. Proszę państwa, aktualnie jest 11 radnych 2 

musiało opuścić sesję, w związku z obowiązkami pracowniczymi 11 głosów oddanych 1 głos za udzieleniem 

absolutorium 10 głosów przeciw udzieleniu. W związku z tym Rada Gminy nie udzieliła absolutorium 

Wójtowi Gminy Będzino. Proszę Państwa, czy robimy krótką przerwę czy kontynuujemy. Ale naprawdę 

bardzo krótka, bo tutaj niektórych z naszych tutaj obecnych się śpieszy, bo zaraz będziemy musieli 

przenieść sesję na inny dzień, bo jeżeli nie będzie kworum, nie będziemy mogli kontynuować obrad. 
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Głosowanie w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2020 

(Projekt nr 3) 

ZA: 1 radny 

Mariusz Gosławski 

PRZECIW: 10 radnych 

Tomasz Baczyński, Joanna Banaszczak, Adam Gołębiewski, Barbara Grudzień, Krystyna Najdzion, 

Andrzej Jóźwiak, Eugenia Imbiorowska, Andrzej Nożykowski, Lucyna Parol, Piotr Kołpacki 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 radnych 

NIEOBECNYCH: 4 radnych 

Diana Kret, Grzegorz Sztulc, Andrzej Krawiec, Sławomir Bryliński 

 

Uchwała nie została podjęta, absolutorium nie zostało udzielone. 

Pkt. 6. Wolna trybuna. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 04:15:58 – 04:31:59  

Nie było zgłoszeń do Wolnej trybuny, w związku z czym Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad. 

Pkt. 7. Podjęcie uchwał: 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 04:32:00 – 05:07:45 

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

ZA: 9 radnych 

Tomasz Baczyński, Joanna Banaszczak, Barbara Grudzień, Eugenia Imbiorowska, Andrzej Jóźwiak, 

Piotr Kołpacki, Krystyna Najdzion, Andrzej Nożykowski, Lucyna Parol 

PRZECIW: 0 radnych 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 radnych 

NIEOBECNYCH: 6 radnych 

Sławomir Bryliński, Diana Kret, Andrzej Krawiec, Adam Gołębiewski, Grzegorz Sztulc, Mariusz Gosławski 

Uchwała została podjęta.  

b) Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029; 

(projekt nr 5) 

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 

Będzinona lata 2021-2029; 

ZA: 9 radnych 

Tomasz Baczyński, Joanna Banaszczak, Barbara Grudzień, Eugenia Imbiorowska, Andrzej Jóźwiak, 
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Piotr Kołpacki, Krystyna Najdzion, Andrzej Nożykowski, Lucyna Parol 

PRZECIW: 0 radnych 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 radnych 

NIEOBECNYCH: 6 radnych 

Sławomir Bryliński, Diana Kret, Andrzej Krawiec, Adam Gołębiewski, Grzegorz Sztulc, Mariusz Gosławski 

Uchwała została podjęta. 

c) Uchwała w sprawie zaopiniowania - przez Zarząd Powiatu w Koszalinie - propozycji  zaliczenia 

dróg na terenie Gminy Będzino do kategorii dróg gminnych; (projekt nr 6) 

Przewodniczący poinformował, że uchwała była omawiana na komisjach. 

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie zaopiniowania - przez Zarząd Powiatu w Koszalinie - 

propozycji  zaliczenia dróg na terenie Gminy Będzino do kategorii dróg gminnych 

ZA: 9 radnych 

Tomasz Baczyński, Joanna Banaszczak, Barbara Grudzień, Eugenia Imbiorowska, Andrzej Jóźwiak, 

Piotr Kołpacki, Krystyna Najdzion, Andrzej Nożykowski, Lucyna Parol 

PRZECIW: 0 radnych 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 radnych 

NIEOBECNYCH: 6 radnych 

Sławomir Bryliński, Diana Kret, Andrzej Krawiec, Adam Gołębiewski, Grzegorz Sztulc, Mariusz Gosławski 

Uchwała została podjęta. 

d) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału 

w częściach wspólnych w drodze bezprzetargowej (projekt nr 7) 

Przewodniczący poinformował, że uchwała była omawiana wcześniej. 

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze 

sprzedażą udziału w częściach wspólnych w drodze bezprzetargowej 

ZA: 9 radnych 

Tomasz Baczyński, Joanna Banaszczak, Barbara Grudzień, Eugenia Imbiorowska, Andrzej Jóźwiak, 

Piotr Kołpacki, Krystyna Najdzion, Andrzej Nożykowski, Lucyna Parol 

PRZECIW: 0 radnych 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 radnych 

NIEOBECNYCH: 6 radnych 

Sławomir Bryliński, Diana Kret, Andrzej Krawiec, Adam Gołębiewski, Grzegorz Sztulc, Mariusz Gosławski 

Uchwała została podjęta. 

e) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie praw własności nieruchomości oznaczonych nr 

działek 142/18, 142/22, 142/23 oraz 142/24 położonych w obrębie ewidencyjnym Tymień w Gminie 

Będzino (projekt nr 8) 

Przewodniczący poinformował, że uchwała była omawiana wcześniej. 

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie praw własności nieruchomości 

oznaczonych nr działek 142/18, 142/22, 142/23 oraz 142/24 położonych w obrębie ewidencyjnym Tymień w 

Gminie Będzino 
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ZA: 9 radnych 

Tomasz Baczyński, Joanna Banaszczak, Barbara Grudzień, Eugenia Imbiorowska, Andrzej Jóźwiak, 

Piotr Kołpacki, Krystyna Najdzion, Andrzej Nożykowski, Lucyna Parol 

PRZECIW: 0 radnych 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 radnych 

NIEOBECNYCH: 6 radnych 

Sławomir Bryliński, Diana Kret, Andrzej Krawiec, Adam Gołębiewski, Grzegorz Sztulc, Mariusz Gosławski 

Uchwała została podjęta. 

f) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w formie 

bezprzetargowej użytkownikom wieczystym gruntu (projekt nr 9) 

Przewodniczący poinformował, że uchwała była omawiana wcześniej na komisjach oraz że został zmieniony 

tytuł uchwały. 

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w 

formie bezprzetargowej użytkownikom wieczystym gruntu 

ZA: 9 radnych 

Tomasz Baczyński, Joanna Banaszczak, Barbara Grudzień, Eugenia Imbiorowska, Andrzej Jóźwiak, 

Piotr Kołpacki, Krystyna Najdzion, Andrzej Nożykowski, Lucyna Parol 

PRZECIW: 0 radnych 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 radnych 

NIEOBECNYCH: 6 radnych 

Sławomir Bryliński, Diana Kret, Andrzej Krawiec, Adam Gołębiewski, Grzegorz Sztulc, Mariusz Gosławski 

Uchwała została podjęta. 

g) Uchwała w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy (projekt nr 10) 

Projekt uchwały oraz informacje na jej temat przedstawił Rafał Turlej (Starszy specjalista pracy socjalnej). 

Dyskusja na temat uchwały znajduje się w transkrypcji sesji. 

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy 

ZA: 9 radnych 

Tomasz Baczyński, Joanna Banaszczak, Barbara Grudzień, Eugenia Imbiorowska, Andrzej Jóźwiak, 

Piotr Kołpacki, Krystyna Najdzion, Andrzej Nożykowski, Lucyna Parol 

PRZECIW: 0 radnych 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 radnych 

NIEOBECNYCH: 6 radnych 

Sławomir Bryliński, Diana Kret, Andrzej Krawiec, Adam Gołębiewski, Grzegorz Sztulc, Mariusz Gosławski 

Uchwała została podjęta. 
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h) Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania (projekt nr 11) 

Potrzebę podjęcia uchwały przedstawił Przewodniczący Rady. 

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania 

ZA: 9 radnych 

Tomasz Baczyński, Joanna Banaszczak, Barbara Grudzień, Eugenia Imbiorowska, Andrzej Jóźwiak, 

Piotr Kołpacki, Krystyna Najdzion, Andrzej Nożykowski, Lucyna Parol 

PRZECIW: 0 radnych 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 radnych 

NIEOBECNYCH: 6 radnych 

Sławomir Bryliński, Diana Kret, Andrzej Krawiec, Adam Gołębiewski, Grzegorz Sztulc, Mariusz Gosławski 

Uchwała została podjęta. 

i) Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Będzino na lata 2019-2023 

za rok 2020 (projekt nr 12) 

Przewodniczący poinformował, że uchwała była omawiana wcześniej na komisjach. 

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Będzino na lata 

2019-2023 za rok 2020 

ZA: 9 radnych 

Tomasz Baczyński, Joanna Banaszczak, Barbara Grudzień, Eugenia Imbiorowska, Andrzej Jóźwiak, 

Piotr Kołpacki, Krystyna Najdzion, Andrzej Nożykowski, Lucyna Parol 

PRZECIW: 0 radnych 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 radnych 

NIEOBECNYCH: 6 radnych 

Sławomir Bryliński, Diana Kret, Andrzej Krawiec, Adam Gołębiewski, Grzegorz Sztulc, Mariusz Gosławski 

Uchwała została podjęta. 

j) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino (projekt nr 13) 

Projekt uchwały oraz jej uzasadnienie przedstawił Przewodniczący Rady. 

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

ZA: 9 radnych 

Tomasz Baczyński, Joanna Banaszczak, Barbara Grudzień, Eugenia Imbiorowska, Andrzej Jóźwiak, 

Piotr Kołpacki, Krystyna Najdzion, Andrzej Nożykowski, Lucyna Parol 

PRZECIW: 0 radnych 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 radnych 

NIEOBECNYCH: 6 radnych 

Sławomir Bryliński, Diana Kret, Andrzej Krawiec, Adam Gołębiewski, Grzegorz Sztulc, Mariusz Gosławski 

Uchwała została podjęta. 
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k) Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok obrachunkowy 2022  

w celu realizacji zamówienia publicznego (projekt nr 14) 

Projekt uchwały oraz jej uzasadnienie przedstawił Tomasz Wirkus (Inspektor ds. oświaty). Dyskusja na temat 

uchwały znajduje się w transkrypcji sesji. 

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

ZA: 9 radnych 

Tomasz Baczyński, Joanna Banaszczak, Barbara Grudzień, Eugenia Imbiorowska, Andrzej Jóźwiak, 

Piotr Kołpacki, Krystyna Najdzion, Andrzej Nożykowski, Lucyna Parol 

PRZECIW: 0 radnych 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 radnych 

NIEOBECNYCH: 6 radnych 

Sławomir Bryliński, Diana Kret, Andrzej Krawiec, Adam Gołębiewski, Grzegorz Sztulc, Mariusz Gosławski 

Uchwała została podjęta. 

l) Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok Nr XXXl/196/21 Rady 

Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r. (projekt nr 15 - dodatkowy) 

Projekt uchwały oraz jej uzasadnienie przedstawiła Skarbnik Patrycja Woltmann. 

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok 

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

ZA: 8 radnych 

Joanna Banaszczak, Barbara Grudzień, Eugenia Imbiorowska, Andrzej Jóźwiak, 

Piotr Kołpacki, Krystyna Najdzion, Andrzej Nożykowski, Lucyna Parol 

PRZECIW: 0 radnych 

WSTRZYMUJE SIĘ: 1 radny 

Tomasz Baczyński 

NIEOBECNYCH: 6 radnych 

Sławomir Bryliński, Diana Kret, Andrzej Krawiec, Adam Gołębiewski, Grzegorz Sztulc, Mariusz Gosławski 

Uchwała została podjęta. 

Pkt. 8. Podsumowanie roku szkolnego. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 05:07:46 – 05:38:01 

Informacje na temat podsumowania roku szkolnego przedstawił Tomasz Wirkus (Inspektor ds. oświaty). 

Dyskusja znajduje się w transkrypcji sesji. 

Pkt. 9. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na 

zapytania z ostatniej sesji. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 05:38:02 – 05:38:35 

Przewodniczący Rady poinformował, że otrzymał informację w formie pisemnej. 
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Pkt.10. Wolne wnioski i zapytania. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 05:38:36 – 05:41:09 

Dyskusja znajduje się w transkrypcji sesji. 

Pkt. 11. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 05:41:10 – 05:42:20 

Dyskusja znajduje się w transkrypcji sesji. Nie było pytań oraz wniosków radnych. 

Pkt. 12. Zamknięcie obrad. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 05:42:21 

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

zamknął XXXIX Sesję Rady Gminy w Będzinie. 

Sporządzono: 25.08.2021 r. 

Przygotował: Mateusz Dębowski 

Data przyjęcia protokołu:  

09.09.2021



1 
Transkrypcja z XXXIX Sesji Rady Gminy w Będzinie, 29.07.2021 r. 

 

Załącznik nr 4 do Protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy w Będzinie 

Pkt. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:07:24 – 00:08:57 

1.1.1 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę Państwa, proszę o uwagę, rozpoczynamy obrady trzydziestej dziewiątej sesji Rady 

Gminy. Na dzisiejszej sesji mamy bardzo istotne uchwały do podjęcia. Witam na 

dzisiejszej sesji pana zastępcę wójta pana Dariusza Markowskiego. Witam panią skarbnik 

Patrycja Woltmann, witam pracowników urzędu gminy panią Wiolettę Mróz, panią 

Ligęzę, panią Kuziołę, pana Szymaniak i pana Maślińskiego. Proszę państwa na 

dzisiejszej sesji w tej chwili jest obecnych 12 radnych 1 radna dotrze z obowiązków 

służbowych akurat się spóźni trochę natomiast mam informacje o 2 radnych, którzy 

będą nieobecni, to jest pan Grzegorz Sztulc i pani Diana Kret. Natomiast stwierdzam 

jednocześnie, że dzisiejsza sesja jest prawomocna, możemy podejmować wszelkie 

uchwały. 

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

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:08:58 – 00:11:57 

1.1.2 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

W pkt 2 mamy porządek obrad wnioski do porządku obrad i tutaj omawiana na sesji 

przez panią skarbnik jest dodatkowa uchwała nr 15 dotycząca zmian uchwały 

budżetowej na rok 2021. Ona była przedstawiana państwo otrzymali też tą uchwałę w 

dniu dzisiejszym. Czy są jakieś inne propozycje do porządku obrad? Proszę pan 

Baczyński.  

1.1.3 Tomasz Baczyński (Radny)  

Dziękuję ja mam takie pytanie do pana wójta do pracowników, czy zostajecie państwo 

do końca, czy tak jak w zeszłym roku opuścicie salę po votum i po absolutorium.  

1.1.4 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

A jaki ma sens to pana pytanie, bo ja nie bardzo rozumiem. Co pan tęsknił za nami czy 

co? (...) No to zobaczymy, jak będzie przebiegała sesja i w odpowiedni sposób będziemy 

się zachowywać. (...) Dobrze panie Baczyński rozpocznijmy tę sesję i nie zadawajmy 

bezsensownych pytań. (...) 

1.1.5 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Pytanie sensowne, bo dotyczy innych spraw niezwiązanych akurat z pierwszymi 

uchwałami sesji, także przypuszczam, że o to chodzi Panu Radnemu, że chciałby zadać 

pytania w kolejnych punktach, chociażby wolne wnioski i zapytania. Czyli propozycji 

innych nie ma, w związku z tym przyjmujemy, kto z państwa jest za przyjęciem 

proponowanego porządku obrad, z wprowadzoną dodatkową uchwałą, projektem nr 15 

proszę zagłosować. (...) Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty głosowało 12 

radnych 12 rady było za podjęcie. Przepraszam 13 rady dotarła do nas już pani 
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Banaszczak 13 głosów było za podjęciem uchwał. 

Pkt. 3. Przyjęcie protokołów. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:11:56 – 00:14:25 

1.1.6 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Po trzecie przyjęcie protokół mamy tu do przyjęcia 3 protokoły protokół z sesji nr 35 z 

dnia 30 kwietnia. Czy ktoś z państwa ma jakieś uwagi do tych protokółów? Jeśli nie ma, to 

przegłosujemy, kto jest za przyjęciem protokółu z trzydziestej piątej sesji z 30 kwietnia 

2021. Dziękuję oddanych zostało 13 głosów 13 głosów za przyjęciem protokołu. 

Stwierdzam, że protokół z 35 sesji został przyjęty, protokół z trzydziestej szóstej sesji z 

28 maja 2021. Proszę czy ktoś ma jakieś uwagi do tego protokółu? Jeśli nie ma 

przegłosujemy, kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokół z trzydziestej szóstej 

sesji. Dziękuję oddano 13 głosów. 13 głos jest za przyjęciem protokołu. Stwierdzam, że 

protokół z sesji nr 36 z 28 maja został przyjęty i trzeci protokół z trzydziestej siódmej 

sesji z dnia 10 czerwca. Czy są jakieś uwagi do protokółu z trzydziestej siódmej sesji, jeśli 

nie ma przegłosujemy, kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z trzydziestej 

siódmej sesji proszę oddać głos. Dziękuję oddano 13 głosów 13 głosów, było za 

przyjęciem protokołu. Stwierdzam, że protokół został przyjęty. 

Pkt. 4. Raport o stanie gminy w 2020 r. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:14:26 – 02:23:54 

1.1.7 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Pkt 4 raport o stanie gminy w 2020 roku. Tutaj mamy następujące pozycje, jeżeli chodzi o 

kolejność przedstawienie informacji o raporcie, debata, podjęcie uchwały w sprawie 

udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Będzino. (...) 

1.1.8 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Zgodnie z art. 28a u.s.g. raport został przedstawiony państwu i mieszkańcom w terminie, 

czyli do 31 maja. Na komisjach w dniu 6 lipca prowadziliśmy taką debatę z radnymi na 

temat tego raportu zostały przekazane pewne uwagi, dostrzeżone pewne błędy. 

Dostaliście państwo wersję poprawioną raportu. Powiedzmy tak 99% wszystkich uwag, 

które państwo przekazaliście, zostały uwzględnione i naniesione. No i raport w aktualnej 

wersji po poprawkach jest w tej chwili zamieszczone również na naszej stronie 

internetowej, także może skupmy się na jakichś jeszcze pytaniach, czy wątpliwościach jak 

państwo macie. Dziękuję.  

1.1.9 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

To znaczy zgodnie też z u.s.g. raport powinien być przedstawiony na sesji także byśmy 

prosili go przedstawić, żeby też mieszkańcy oglądający dzisiejszą sesję mieli okazję się 

zapoznać.  

1.1.10 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

No wie pan trudno jest w tej chwili żebym odczytał cały raport od początku do końca. 
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Natomiast raport ja mogę tylko przypomnieć, jest to trzecia edycja tego raportu. Raport 

ma układ taki sam jak w kolejnych latach zawiera poszczególne działy dokładnie z takim 

samym układem, więc tutaj jakby nic nowego nie mamy, jest nowa treść.  

1.1.11 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Ja mówię w tej chwili o obowiązku przedstawienia po to, żeby mieszkańcy.. 

1.1.12 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

No to ja ten raport przedstawiłem państwu. 

1.1.13 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję 

1.1.14 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Proszę. 

1.1.15 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę państwa, w związku z tym, że, że w takiej formie na dzisiejszej sesji został 

przedstawiony raport ja proszę państwa o zabieranie głosu i rozpoczynamy debatę nad 

raportem.  

1.1.16 Joanna Banaszczak (Radna)  

Panie wójcie, mam takie pytanie na stronie 104 raportu sprawy administracyjne 

przedstawione są, że Wójt Gminy Będzino w 2020 roku wydał 96 zarządzeń 

zewnętrznych 47 zarządzeń wewnętrznych ile zostało podjętych uchwał. Ja mam takie 

pytanie, ponieważ prześledziłem stronę BIP urzędu. Chodzi mi głównie, w jakim celu 

prowadzony jest rejestr umów, na BIP Urzędu Gminy, a chodzi mi o umowę zawartą dnia 

22 grudnia 2020 roku dotyczącej przebudowy drogi do banku w Będzinie. Nie znalazłam 

tej umowy. Na jakiej zasadzie są umowy publikowane, na BIP. Ponieważ wójt miał duży 

problem z przekazaniem umowy do wglądu dla radnych. I dlatego nie wiem, takie mam 

domysły, nie została ona zarejestrowana w BiPie w rejestrze umów, faktura nr 63 z 2020 

roku z dnia 28 grudnia powołująca się na umowę z dnia 22 grudnia 2020 roku na kwotę 

50 966 53 zł netto opisana na odwrocie przez pracownika merytorycznego, dotyczy 

potwierdzenia wykonania remontu drogi gminnej nr 84/2 remont drogi gminnej 

wykonany został w 7 dni. Chciałabym zaznaczyć, że jest to okres świąt Bożego 

Narodzenia. 22 gdzie została zawarta umowa jest to poniedziałek 24 jest to czwartek 

wigilia 25-26 to są święta, a protokół końcowy z realizacji naprawy tej drogi został 

przedstawiony 28 grudnia. Chciałam państwu przedstawić zakres rzeczowy tych dróg, 

gdzie no ja nie wiem, jestem laikiem, ale wydaje mi się, że w tak krótkim czasie nie jest to 

do wykonania. Po pierwsze, była to rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej betonowej z 

wywozem miejsce wybrane przez wykonawcę, rozbiórka obrzeży betonowych z 

wywozem w miejsce wybrane przez wykonawcę, obrzeża betonowe o wymiarach na 

podsypce tam cementowopiaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, 

chodnik z kostki brukowej, rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej przygotowanie jej 

do ponownego wbudowania. Wykonanie wykopów mechanicznych gruntów kategorii 1,2 

głębokości 3 m z transportem mieszanka kruszywa związana. No to tutaj wylewka i 

wykonanie nawierzchni z kostki Kamiennej z rozbiórki na podsypce z betonu z 

fugowaniem. Nie wiem, czy w tak krótkim czasie można to zrobić. Wg, jakiej procedury 
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udzielono zamówienia? Zgodnie z zarządzeniem nr /2014 Wójta Gminy Będzino z dnia 

24 marca 2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych § 

3 ust. 6 zarządzenia mówi, że przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia należy 

bezwzględnie przestrzegać zapisów ustawy prawo zamówień publicznych w 

szczególności dotyczących zakazu dzielenia wydatków. Czy takie działania wójta było 

gospodarne? Nie wiem i nie wiem, dlaczego nie została ta umowa wciągnięta na stronę 

BIP. Zauważyłam również, że w zarządzeniach wójta w 2020 roku brakuje mi zarządzenia 

nr 170. Nie wiem, czego ono dotyczyło. Jest 169, 170 nie ma, później 171 później 171a 

więc też nie wiem, na jakiej zasadzie te zarządzenia są wprowadzane. I chciałabym 

zwrócić taką uwagę, że w zarządzeniu numer, które było wydane zarządzenie nie ma 

informacji przy zarządzeniu nr 173/2020 roku z dnia 1 grudnia 2020 roku o 

rozstrzygnięciu nadzorczym wojewody z dnia 23 lutego 2021 roku mówiącym o istotnym 

naruszeniu u.s.g. i art. 7 konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wydaje mi się, że powinno 

to być opublikowane, nie wiem takie jest moje zdanie. To była to zarządzenie wójta 

ograniczające wejście tam do urzędu radnym. Dziękuję.  

1.1.17 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Dużo pani mówiła, ale proszę powiedzieć, jakie są pytania, bo ja nie bardzo wiem, na co 

mam odpowiedzieć. 

1.1.18 Joanna Banaszczak (Radna)  

Nie widzę umowy, którą otrzymałam od wójta, o którą prosiłam bodajże na początku w 

czerwcu odnośnie pierwsza była 20 czerwca dokładnie było składane pismo do pana 

wójta, odnośnie umowy na drogę do Będzina.  

1.1.19 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Ale co nie widzi pani w rejestrze umów?  

1.1.20 Joanna Banaszczak (Radna)  

Nie widzę tej umowy na BIPie. 

1.1.21 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

No to jeżeli pani jej nie widzi, to widocznie jej nie ma. Ja na to pytanie nie widzę żadnej 

odpowiedzi w tej, dlatego że ja nie wiem, jaka jest przyczyna że tej umowy nie ma. Zdaje 

się, że jeżeli jest to faktycznie niedopatrzenie, no to na pewno trzeba to uzupełnić, 

natomiast to jaki to ma związek z raportem?  

1.1.22 Joanna Banaszczak (Radna)  

No ma związek z raportem, bo to są wydatki, to są jakieś przedsięwzięcia, które były...  

1.1.23 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Ale pani o tej umowie wie, no to ja nie rozumiem, chodzi tylko o sam fakt, że nie ma jej w 

rejestrze na BIPie? No dobrze no to zanotujemy tą uwagę ja po powrocie do urzędu 

dowiem się, dlaczego tej umowy nie ma iprawdopodobnie będzie zamieszczona na jakaś 

przyczyna jest, że ktoś może coś przeoczył.  

1.1.24 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Znaczy ta umowa, to jest raz że jest niezamieszczona poza tym chodziło o wyjaśnienie, w 

jakim okresie czy w tym okresie świątecznym ta firma wykonała wyżej wymienione prace 



5 
Transkrypcja z XXXIX Sesji Rady Gminy w Będzinie, 29.07.2021 r. 

 

w tej umowie to było pytanie m.in. bo ja tutaj wyłuskam pozostałe tutaj pytania, bo 

głównie chodzi o wyjaśnienie tego, że w tak krótkim terminie, dlaczego nie mogliśmy 

otrzymać tej umowy z chwilą żądania, czy ona była tworzona, czy były układane 

procedowane dokumenty. Poza tym przy okazji tej inwestycji nie mieliśmy informacji, kto 

jest odpowiedzialny za wykonanie tych prac. Po pierwsze, raz że był to pan Szymaniak, 

Szymaniak twierdził, że nie odpowiada Pan Maśliński twierdził, że nie odpowiada. 

Ostatecznie widzimy, że robi to gmina pan Maśliński. Nie otrzymaliśmy, dotyczy to już 

tego roku drugiego etapu, bo podobno jest to droga podzielona, jak pan informował na 

3 etapy nawet i też czy zostały tutaj było pytanie, czy zostały zachowane procedury 

przetargowe zgodnie z zamówieniami publicznymi.  

1.1.25 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Dobrze no odpowie tutaj pan Maśliński, żebyście państwo byli spokojni na temat 

zachowania procedur, natomiast widzę, że jak by znowu wracamy do tematu 

opowiadania różnych historii. Fakt jest taki macie dostaliście państwo komplet 

dokumentów, o które prosiliście droga jest w 2 etapach wykonana, więc nie bardzo 

wiem, czego to ma ta dyskusja cała dotyczyć, ale Marek Maśliński odpowie państwu czy 

procedury zostały zachowane.  

1.1.26 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Dzień dobry, witam państwa. Ja może na początek odpowiem na drugą część pytania, 

czy w tak krótkim czasie można było zrealizować taki zakres inwestycji. Właściwie to takie 

pytanie za każdym razem stawiam, kiedy wpływa oferta wykonawcy, bo nigdy do końca 

nie wiemy, z takich czy innych przyczyn czy umowa zostanie wykonana w terminie i na 

zasadach określonych no w kosztorysie i w dokumentacji projektowej. Nigdy nie jestem 

stanie odpowiedzieć na to pytanie są przeszkody zimowe mrozy poniżej 5 stopni, którą 

uniemożliwiają wykonanie czynności technologicznych. Ale w tym przypadku firma, która 

się podjęła tego zadania, przełożyła prawie stumetrowy chodnik i to właściwie za 

symboliczną złotówkę, w ciągu 1 dnia, więc na to pytanie chyba odpowiedź się sama 

nasuwa. Tak firma jest na tyle prężna że zdążyła to zrobić w kilka dni. Poza tym nie była 

cała przebudowa drogi tylko jej fragment. W gruncie rzeczy po czasie możemy 

stwierdzić, że to był taki doświadczalny fragment. W trakcie tych robót okazało się, że 

istniejąca konstrukcja pod wpływem dość znacznego obciążenia samochodów 

ciężarowych obciążonych ponad tonażowo moim zdaniem dokładnie degraduje tę drogę 

w sposób oczywisty. Tam w ciągu tygodnia potrafiły te samochody doprowadzić do 

zmiany wysokości konstrukcją o 20-30 cm. Natomiast jeśli chodzi o procedurę, 

oczywiście procedura została zwołana zgodnie z zarządzeniem wójta dotyczącym 

wydatkowania kwot do jeszcze wtedy wg starej ustawy do 30 000 EUR. Dziękuję bardzo.  

1.1.27 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Mówi pan pierwszym etapie, a całościowo jak to wygląda w kwestii też zamówień 

publicznych. Czy tutaj nie jest naruszona ustawa?  

1.1.28 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

No ja bym raczej nie posunął się do takiego przygotowania dokumentów, które byłyby w 

niezgodzie z przepisami prawa. Dziękuję bardzo.  
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1.1.29 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję. Było też jest pytanie odnośnie zarządzania nr 176, czy ono dalej funkcjonuje. 

Czy zgodnie z decyzją wojewody ono nie funkcjonuje dalej, bo nie mamy informacji o 

decyzji wojewody, a dalej na stronie BIP zarządzenie 166 funkcjonuje. Jak to jest w 

praktyce? 

1.1.30 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Nie pamiętam dokładnie odpowiedzi wojewody na temat tego zarządzenia. Nie jestem 

na to w tej chwili przygotowany, żeby szczegółowo odpowiedzieć, ale z tego, co sobie 

przypominam, to uwagi wojewody dotyczyły jakiś tam elementów tego zarządzenia i w 

zasadzie to należałoby można by było to zarządzenie dla pewnej, jakby jasności trochę 

inaczej sformułować, ale na razie to zarządzenie nie zostało zmienione.  

1.1.31 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

No w tym rozstrzygnięciu nadzorczym wojewody było jasno napisane, że naruszona 

została ustawa o samorządzie, jak i artykuł. (...) 

1.1.32 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Ale ja się wyraziłem jasno nie jestem przygotowany na odpowiedź na to pytanie, jeżeli 

państwo macie pytania na ten temat, muszę się zapoznać z tym pismem, żeby móc z 

panem czy z państwem na ten temat rozmawiać w tej chwili. Przecież my chyba nie 

rozmawiamy o treści wszystkich zarządzeń, tylko rozmawiamy o raporcie gminy.  

1.1.33 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Prosze Pana to są bieżące sprawy dotyczące też raportu. 

1.1.34 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

No to rozmawiajmy o raporcie gminy taki jest porządek dnia. 

1.1.35 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

No na tę chwilę nie został przedstawiony. Proszę pani, proszę panie Lucyna Parol. 

1.1.36 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Proszę nie insynuować tutaj pewnych rzeczy.. 

1.1.37 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Pan Markowski, proszę uspokoić, bo pan od początku sesji przyszedł z pewnym 

nastawieniem i w pana zachowaniu widać. 

1.1.38 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Proszę pana, jak słyszę takie pytania, to trudno mi jest nie reagować. 

1.1.39 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

No trudno, jesteśmy mniej inteligentni, niedouczeni (...) 

1.1.40 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Ale to jest Pana stwierdzenie. 

1.1.41 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Tak twierdzi pan wójt. 



7 
Transkrypcja z XXXIX Sesji Rady Gminy w Będzinie, 29.07.2021 r. 

 

1.1.42 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

To jest pana stwierdzenie (...). 

1.1.43 Lucyna Parol (Radna)  

Mam pytanie odnośnie tej jeszcze drogi w Będzinie. Jest tu remont drogi w Będzinie i jest 

taki punkt rozpoczęto remont drogi dojazdowej do banku w Będzinie. Termin 

zakończenia prac zaplanowano na 21. Koszty zadania pokrywa Urząd Gminy przy 

partycypacji budżetu użytkowników, Pomorski bank Spółdzielczy, Mrówka oraz 

hurtownia ryb i teraz moje pytanie jest takiego rzędu przy inwestycjach wpisanych w tym 

raporcie są podawane kwoty na poszczególne inwestycje, w jakiej wysokości będą. 

Natomiast przy tym remoncie praktycznie nie mamy nic, jaki będzie koszt tego remontu, 

w jaki sposób będzie wykonywane i jaki będzie udział tych firm w remoncie tej drogi. 

Myślę, że to powinno być ujęte, bo to jest rzeczą ważną, jeżeli się podejmujemy jakiejś 

inwestycji, to musimy znać, jakiego rzędu będą koszty poniesione w związku z daną 

inwestycją. Bo w budżecie nie mamy stricto zapisane, że remont drogi do banku i 

załóżmy, że to kwota jest 500 000 rzek przeznaczone. Ten remont drogi wyniósł tak w 

ciągu roku, że tak powiem i na dzień dzisiejszy nie wiemy, jakie będą koszty całkowite 

tego, w jakim procencie będą refinansowane, czy będzie udział tych użytkowników tej 

drogi bardzo proszę odpowiedzieć na to pytanie.  

1.1.44 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Przystępując do remontu tej drogi, mieliśmy trochę inne zamiary, jeżeli chodzi o zakres 

tych prac. Byliście państwo informowani m.in. w działalności w informacji z działalności 

wójta, że po zdjęciu asfaltu w okresie pamiętam to zimowym okazało się, że przy tym 

natężeniu ruchu, które tam w tej chwili jest ta kostka, zaczęła się cała rozjeżdżać, 

musieliśmy podejść do tematu ponownie zmienić technologię i z tego tytułu ta droga 

nam zajęła, zajmuje w zasadzie tyle czasu, bo jeszcze jest trzeci etap do zrobienia przed 

nami. Pierwszy etap to jest to, co dotyczy umowy, o która tutaj pani radna Banaszczak 

mówiła. Drugi etap to jest etap, który został wykonany i kwota tego remontu zmieściła 

się w kwocie 130 000 zł. Jeżeli chodzi o udział tych 3 firm, które zostały wpisane w 

raporcie jako partycypacja w kosztach, to każda z tych firm zadeklarowała swój udział na 

poziomie 15 000.  

1.1.45 Lucyna Parol (Radna)  

I czy jest spisane jakieś porozumienie, tak z tymi firmami, że to jest pewne, czy to tylko 

jest ustne takie zapewnienie.  

1.1.46 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

To jest ustne nie ma żadnego porozumienia, to nie jest tak łatwo stworzyć taki 

dokument. Każda ze stron ma jakieś swoje tam nie wiem jak to powiedzieć oczekiwania, 

czy może deklaracja jest na poziomie 15 000 z każdej z tych stron. Taka była od 

początku. 

1.1.47 Lucyna Parol (Radna)  

Dziękuję. Ale mam jeszcze kolejne pytanie i tu jest tak remont Domu Kultury w Będzinie. 

No jest takie wzniosłe, to hasło, ale myślę, że należałoby to uszczegółowić remont sali w 

Domu Kultury Będzinie, bo to jest zrobione tylko ze środków własnych 96 600 zł, 

natomiast była szansa na pozyskanie środków, żeby zrobić ten remont, że tak powiem 
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kapitalny było to, że kuchnia ma być remontowana łazienki, toalety. Jak wyglądają 

toalety, no to moim zdaniem to jest czas PRL-u, czyli czas się zatrzymał w tym domu 

kultury, no a takie wzniosłe hasło remont domu kultury, no to dla mnie jakby remont 

całego tego obiektu. No niestety to jest tylko częściowo wiadomo, że łatwiej jest zrobić z 

własnych środków, bo nie trzeba ich potem rozliczać. I myślę, że tu też chyba trochę taki 

błąd, że jednak nie poszedł urząd dalej, żeby zrobić jakiś gruntowny remont. I proszę 

powiedzieć teraz co dalej w tym temacie, bo myślę, że w takim stanie jak są dzisiaj 

łazienki, no to przykro tu kogokolwiek, że tak powiem wpuścić na jakieś imprezy, na tą 

salę. Dziękuję.  

1.1.48 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Znowu wracamy do tematu, który był kilkakrotnie wałkowany, ale oczywiście z 

przyjemnością jeszcze raz przypomnę, jak to wyglądało, jeżeli państwo czy pani Parol 

zapomniała. Dofinansowanie, które było zaproponowane, ono było ekonomicznie 

bardzo niekorzystne dla nas dla Urzędu dla Gminy, dlatego że zakładało oprócz tego, że 

wzrostu średnio z jakiego ten zakres remontu przewidywane dofinansowanie zakłada 

również utrzymanie 2 etatów przez 5 lat. To jest bardzo duże obciążenie dla gminy. 

Ponadto, jeżeli chodzi o zakres, który był w tym dofinansowaniu, on obejmował 

faktycznie remont toalet, ale głównie pod kątem dostosowania do niepełnosprawności. 

W ramach zadania, które zostało wykonane z własnych środków, został wykonane 

remont tej sali. Jeśli dobrze, pamiętam, to też wraz zapleczem oczywiście piec nie był 

wymieniany, ale był remontowany, czyli instalacja grzewcza i dodatkowo zostało 

wykonane również remont siłowni, także to nie jest tak, że to jest tylko sala. Natomiast 

odpowiadając pani na pytanie, co dalej, no na razie nie przewidujemy żadnych 

dodatkowych środków i działań po to, żeby wyremontować same łazienki. Jeżeli będą 

takie życzenia będziemy to rozważać, ale na dzień dzisiejszy takich planów nie mamy.  

1.1.49 Lucyna Parol (Radna)  

Teraz mam pytanie odnośnie właśnie inwestycji tej kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Strzeżenice. Wiadomo, że to nie doszło do skutku ze względu na dużo wyższe koszty, 

jakie oferowali wykonawcy. Urząd nie posiadał takich środków, żeby w tą kanalizację 

zainwestować, ale jest taki zapis w 2020 roku Urząd Gminy wystąpił do urzędu 

marszałkowskiego o uzyskanie zgody na zmianę terminu rozliczenia zadania do połowy 

2022 roku. W tym zakresie podpisano stosowny aneks. Proszę mi powiedzieć ten aneks, 

sens tego aneksu, o co w tym temacie chodzi, czyli jest ta inwestycja przełożona na 2020 

i właśnie, czego dotyczył ten aneks przeniesienia, których środków i jakich środków, w 

jakiej wielkości.  

1.1.50 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Przyczyna odstąpienia od dofinansowania, które było na remont kanalizacji Strzeżenice, 

przyczyny te są takie. Po pierwsze, niski poziom dofinansowania w stosunku do kosztów. 

Po drugie, jak już to było też i pani przedstawiane, jak dobrze, pamiętam, na którejś sesji, 

bo też słucham sesji, odpowiadał pani pan Maśliński, że dofinansowanie zakładało 

realizację tego zadania w formie zaprojektuj i wybuduj. Zaprojektuj i wybuduj oznacza 

wydłużony termin dla wykonawcy, bo jest etap wykonania projektu wszystkich 

uzgodnień, a potem jest przystąpienie do roboty. Okazało się, że terminy, które mieliśmy 

pierwotnie w tym dofinansowaniu, no w zasadzie w pierwszych przetargach to był 
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główny powód, dla których te oferty w zasadzie nie spłynęły, było też tak Marek. Wysoką 

cenę też może być może inaczej. Ja absolutnie wiąże również zbyt krótkim terminem, 

który był w tym wniosku i w tej umowie o dofinansowanie. Natomiast i ten aneks myśmy 

podchodzili kilka razy do tego przetargu, to nie jest tak, że to było 1 przetarg, a potem 

żeśmy już sobie odpuścili i uznajemy, że tego nie będziemy realizować, robiliśmy 3 

przetargi, a więc w między czasie wydłużyliśmy termin realizacji, musieliśmy uzyskać 

zgodę od zgody na dofinansowanie, tam, gdzie dostęp do finansowania na wydłużenie 

terminu tego, i ten aneks tego dotyczy. Natomiast po ostatnim przetargu podjęliśmy 

decyzję, że nie będziemy, więcej już z tym tematem walczyć. Dofinansowanie jeśli 

dobrze, tam pamiętam było na poziomie 309 000. , gdzie oferty były na poziomie 1 000 

000 może 1 200 000 coś takiego także bardzo niski poziom dofinansowania. Mając na 

uwadze to, że jak już to na komisjach ostatnio opowiadałem. Realizujemy w tej chwili 

koncepcję rozbudowy całej kanalizacji w gminie. Jesteśmy już bardzo z tym tematem 

zaawansowani, jeśli zleceniodawca dotrzyma terminu, który zaproponował na przyszły 

tydzień, to powinniśmy mieć już to opracowanie gotowe. Zakładam, że będą jakieś tam 

jeszcze uwagi poprawki, coś będziemy dopracowywać. I włączamy ten odcinek 

kanalizacji w Strzeżenicy do całego zakresu koncepcji i później projektów rozbudowy 

kanalizacji w gminie. Ma to też dodatkowe uzasadnienie, że opierając się na 

informacjach, które również i państwo macie okazję poznać. W ramach tego programu 

Polski Ład mówi się pewnych priorytetach, w priorytecie nr 1 mieszczą się takie zadania, 

jak kanalizacja i drogi. I tam mówi się o dofinansowaniu na poziomie 95%, więc jeżeli ten 

program będzie tak realizowany, to mamy szansę zrealizować również ten odcinek w 

Strzeżenicy kanalizacji w zupełnie innym dofinansowaniu. Tyle dziękuję.  

1.1.51 Lucyna Parol (Radna)  

Więc właśnie dalej o tą Strzeżenicę, więc tak nie mamy tej kanalizacji, ale z tego, co nam 

wiadomo i na ostatniej komisji były właśnie tam zmiany w budżecie, że są zaplanowane 

pieniądze na remont drogi w Strzeżenicy, a w tym raporcie też jest zapisany remont 

drogi w Strzeżenicy, tylko jest takie planowane wnioskowanie o dofinansowanie z 

funduszu rozwoju dróg samorządowych, więc proszę mi powiedzieć, jak to jest. Tu 

mamy, że będziemy się ubiegać, jakie środki a w tej chwili i w budżecie jest są 550 000 

jest zaaranżowanych na remont drogi i w Strzeżenicy i jak to ten ta inwestycja w 

porównaniu właśnie z tą inwestycją kanalizacyjną się ma do siebie. Dla mnie to jest tak 

proszę państwa, jakbym miała działkę, zrobiła sobie piękny ogród nasadziła sobie 

wieloletnich drzew, a za 2 lata bym pomyślała, że wybuduje tutaj dom i wszystko 

rozkopuje i niszczę. I nie jest prawdą, że jeżeli będzie droga, a będzie robiona inwestycja 

kanalizacyjna, że ta droga nie ulegnie jakiemuś uszkodzeniu, bo wiadomo, że przy 

kanalizacji muszą być przy tych odprowadzeniach odpowiednie spadki też no i pewnie 

trudną rzeczą będzie zrobić jakiś przekop, czy tam przepust, żeby to odpowiadało 

później do kanalizacji. Chyba to nie w takiej trochę kolejności pan Szymaniak tu się 

zdenerwował na mnie że jestem przeciwna tak, panie Szymaniak tak, ale wie pan ja to 

przyjęłam na swoją klatę, że ja jestem przeciwna remontowi tej drogi w Strzeżenicy 

absolutnie nie przez tyle lat pracuje jako radna, to zawsze jestem za inwestycjami. I 

zawsze jestem za tym, żeby ta gmina rozwijała szła do przodu, bo przy chyba po to jest 

urząd radni, żeby te inwestycje. Z tak powiem szły do przodu, tylko, że to właśnie ta 

kolejność i to mnie właśnie zdziwiło, że tu mamy planowany wnioskowanie, a tu właśnie 
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stąd ni zowąd tak pojawiają się środki 550 000 i ma być robiona droga szczerze nic, czy 

to nie jest tak właśnie trochę po omacku prowadzone są te te inwestycje. Proszę mi 

odpowiedzieć, jak to właśnie wygląda?  

1.1.52 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Oczywiście bardzo chętnie odpowiem, ale znowu, jakby słyszę tutaj pewne wnioski, które 

są zbyt pochopnie przez panią wygłaszane, więc może należałoby najpierw zasięgnąć 

dokładnego języka, jak to ma wszystko wyglądać, a później dopiero wyciągaź wniosek pt. 

bo będziemy robili kanalizację, to znaczy coś zniszczymy. Nie widzę takich w tej chwili 

zagrożeń. Także.. 

1.1.53 Lucyna Parol (Radna)  

Przepraszam pana, ale proszę pana, skąd my mamy mieć te informacje. Proszę pana, 

gdyby pan z nami był na komisjach,na sesjęch, był nam wyjaśniał te sprawy. Nie tylko 

pan, ale inni, którzy mają wiedzę na ten temat, na pewno by takich pytań nie było, a 

skoro jest dzisiaj pan więc proszę, to nam konkretnie odpowiedzieć bez żadnych 

insynuacji. Ja panu zadałam pytanie. Szanuję pana jako pana wójta, proszę mnie 

uszanować, jako radną i moje pytanie i krótko treściwie odpowiedzieć, jak będzie to 

wyglądała ta inwestycja?  

1.1.54 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Będą pewno tak krótko, jak państwo krótko będziecie zadawać pytania, ale oczywiście 

odpowiem na pani pytanie. Jeżeli chodzi o przebieg kanalizacji, na tym odcinku drogi, to 

ja w tej chwili nie wiem dokładnie, jakie on będzie i nie mam w tej chwili żadnej 

informacji na ten temat, że będziemy musieli cokolwiek naruszać w tej drodze, 

prowadząc kanalizację, być może tak będzie być może nie. Nie wiem, sytuacja jest taka. 

Droga w Strzeżenicy jest w stanie opłakanym. Podejmowaliśmy w ciągu ostatnich 2 lat 

próby łatania tej drogi. Okazało się, że te próby no są bezskuteczne, no to się dalej 

wysypuje, te dziury są odnawiają się w bardzo krótkim czasie, więc trzeba było podjąć 

bardziej radykalne decyzje. Był zamysł mówię był, bo to się też wszystko oczywiście 

zmienia, żeby wystąpić faktycznie do funduszu dróg samorządowych o dofinansowanie 

na taki powiedzmy kompleksowy remont tej drogi, ale ze względu na to, że jest 

ograniczona ilość wniosków na składanie na ten program dofinansowania. Ze względu 

na to, że właściwie nie wiemy jeszcze, czy będzie ta droga narażona na jakiekolwiek 

naruszenie w przypadku budowy, rozbudowy kanalizacji to jako priorytet została 

wyznaczona droga w Tymieniu do tego dofinansowania, ale z tą drogą coś trzeba zrobić, 

więc dlatego podjęliśmy w tej chwili decyzje remontu, który będzie polegał na tylko i 

wyłącznie sfrezowaniu prawdopodobnie miejscowym i odnowieniu dywanika 

asfaltowego, bez żadnych innych zakresów prac.  

1.1.55 Lucyna Parol (Radna)  

Budowa punktu selektywnego zbiórki odpadów komunalnych i jest taki zapis na 

podstawie zawartej umowy ze związkiem miast i gmin dorzecza Parsęty w ramach 

działania projektowe programu Operacyjnego infrastruktura środowisko na lata 2014-

2020 realizowany będzie punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a proszę 

powiedzieć no rokiem, jakby 2020 zamyka się ta umowa punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych. Nie mamy, co w tym temacie dalej.  
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1.1.56 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Przepraszam pani Parol, ale nie do końca wysłuchałem pani pytania przez swoją 

roztargnienie, bo musiałem tutaj coś z Markiem w międzyczasie.. 

1.1.57 Lucyna Parol (Radna)  

Że była zawarta umowa ze związkiem miast gmin, dorzecza Parsęty że w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 realizowany 

będzie punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. I pytam teraz 2020 jest rokiem 

zakończonym co dalej z tym punktem selektywnej zbiórki odpadów, na jakim to jest 

etapie? Co się dzieje?  

1.1.58 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Nie wiem czy pani dobrze, tam czyta, może tam jest też coś nie tak napisane, bo tak 

naprawdę termin był na małe spokojne, uczono czytać, ale znowu znowu jakieś 

niepotrzebne sytuacje, rozmawiajmy merytorycznie merytorycznie odpowiem z tego, co 

pamiętam, to umowa pierwotna była do 2021 termin nie 20. To jest pierwsze drugie, 

więc jakby termin na realizację, ale drugie drugi istotny element w tym roku no nie wiem 

parę miesięcy temu to było gdzieś no jakiś miesiąc z haczykiem samo dorzecze Parsęty 

wystąpiło do nas i do pozostałych uczestników tego programu z aneksem o wydłużenie 

terminu realizacji tego zadania. Jak Państwo wiecie to zadanie to nie jest zadanie 

realizowane w tej konwencji, że gmina Będzino z dorzeczem Parsęty, tylko w ramach 

tego dorzecza parsęty jest 36 różnych beneficjentów tego programu, dlatego też nie 

mamy żadnych wątpliwości i obaw co do dokumenty, dlatego że oczywiście na ten aneks 

wydłużający do końca 2022. roku zgodziliśmy się, natomiast naszym celem jest 

zrealizowanie tego zadania do końca tego roku i będziemy robili wszystko, żeby to 

zrobić. Łatwo nie jest tak odpowiem, jeżeli chodzi właśnie różne procedury 

dokumentów, przebiegi i tak dalej, to nawet wręcz powiedziałbym, że jest katastrofa, 

jeżeli chodzi o wszystkie zewnętrzne, instytucje, co do których trzeba się zwrócić terminy 

no covid terminy no nikt nie dotrzymuje niczego, ale zadanie nasze jest takie przetarg na 

tą realizację tego PSZOKa powinien być ogłoszony tak w cudzysłowie powiem lada dzień. 

Intensywnie pracujemy nad tym, żeby ten temat zakończyć, chcemy mieć ten temat 

również zrealizowany.  

1.1.59 Lucyna Parol (Radna)  

Jeszcze jedno. (...) Przebudowa świetlicy wiejskiej Strachomino i jest tu podana, że był 

złożony wniosek na 1 550 000 i zapis na dzień przygotowania raportu wniosek nie został 

rozstrzygnięty. Proszę powiedzieć, czy ten wniosek przeszedł, bo mieszkańcy na pewno 

nie wiedzą no i co dalej w tym temacie i właśnie aha i jeszcze była z grupy Mieleńskiej też 

kwota dofinansowania 219 000. Czy z tych pieniędzy udało się coś pozyskać?  

1.1.60 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Tu są 2, jakby chyba różne źródła dofinansowania jeżeli chodzi o kwestie Strachomina i 

rządowego funduszu inwestycji lokalnych dla miejscowości, w których funkcjonowały 

PGR-y, to nie dostaliśmy żadnego dofinansowania na żaden złożony wniosek. Niestety, 

to dziś próbowałem sygnalizować pula do rozdania w ogóle na te działania chyba 

120 000 000 czy 200 000 000 na cały kraj. W Polsce mamy 2500 gmin i jak państwo 

pewnie słyszeliście w mediach chyba do tej pory toczy się albo się już nie toczy, bo już 
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nikt się nie pyta, jaki był klucz wyboru, więc nie zostaliśmy ujęci. Jeżeli chodzi o kwestie 

dofinansowania z mieleńskiej grupy rybackiej, temat się toczy teraz jest ten wysłany 

wniosek do zaopiniowania w urzędzie Marszałkowskim i też czekamy, chociaż już 

powinniśmy mieć odpowiedź.  

1.1.61 Lucyna Parol (Radna)  

Czyli jeszcze remont drogi w miejscowości Tymień, czyli ta kwota 1 520 000, która był 

pisany wniosek na remont tej drogi, też niestety gmina nie uzyskała tego 

dofinansowania. 

1.1.62 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Tak jak powiedziałem, żadnego wniosku nie rozpatrzono pozytywnie ani dla naszej 

gminy, ani dla wielu innych gmin w Polsce. Natomiast remont tej drogi w Tymieniu ten 

pierwszy odcinek oczywiście będziemy realizowali, czekamy na dofinansowanie, teraz 

będziemy składali do dróg samorządowych.  

1.1.63 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Pytania te też wynikają z tego, że w raporcie są ujęte plany i obietnice, co będzie 

wykonane a już na dzień dzisiejszy wiemy, że z tych środków, o które gmina 

występowała, nie będą wykonane, dlatego stąd te pytania zarówno dotyczące tych 

funduszy, które były przez rządowych na tereny popegeerowskie, jak i z innych nie 

otrzymaliśmy, w związku z tym wiemy, że plany, które tu były zapisane no nie do końca, 

będą zrealizowane, to, co jest zawarte w raporcie.  

1.1.64 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Znaczy to nie jest tak jak pan podsumował, że nie będą zrealizowane, nie będą 

zrealizowane z tych funduszy, z tych źródeł, ale proszę jeszcze zwrócić uwagę na 1 rzecz, 

że raport był przygotowywany opracowanyny gdzieś na przełomie lutego, marca, 

kwietnia kończony, więc opisywał stan i powinien opisywać stan na koniec 2020 roku. 

Oczywiście mamy teraz sytuację inną. Ja się pytaniom nie dziwie, staram się na te 

pytania odpowiedzieć, jaki jest stan aktualny, więc taki jest stan rzeczy tak i nie będziemy 

nie rezygnujemy z żadnych inwestycji i planów, ale musimy uzyskać i zawalczyć o nowe 

dofinansowanie.  

1.1.65 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Ja tutaj jeszcze wracając do tematu, który dotyczył kanalizacji i koncepcji kanalizacji, no 

nie jest ta koncepcja, którą państwo opracowujecie zgodna z tym, co proponowała Rada 

Gminy, że można było wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie 95% na budowę 

oczyszczalni ścieków w Tymieniu, gdzie była wydana już decyzja o warunkach zabudowy, 

gdzie nie było konieczności wykonywania opinii środowiskowej na tę inwestycję. 

Natomiast państwo tą decyzje zmieniliście, zmarnowany jest kolejny rok. Proszę państwa 

no poszukiwanie rozwiązania, tylko chyba po to, żeby nie było to zgodne z myślą rady, 

bo najpierw przez długi czas koncepcja na Mielno, która nie wypaliła teraz jest koncepcja 

na Koszalin. Mówię to też przestrzegając i żeby też to mieszkańcy wiedzieli, że koncepcja 

skierowania ścieków do Koszalina już jest przykładem tego ukarania nas za złą jakość 

ścieków przez Koszalin, gdzie dostarczamy tylko około 25% odbiorców naszej gminy, 

może spowodować te kary dużo wyższe, a my na to wpływu nie będziemy mieli. 

Natomiast przesył ścieków przez odcinek około 30 km, prawdopodobnie będziemy 
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wymagał budowy czegoś podobnego, jak oczyszczalnia ścieków, ale na pewno 

natleniania po drodze tych ścieków, bo przypuszczam, że zanim one dopłyną do 

oczyszczalni w Jamnie to mogą po prostu zagnić i nie będą już spełniały swoich 

wymogów. To jest tutaj 1 sprawa dotycząca akurat tego teraz pytanie też, kiedy państwa 

koncepcja na Koszalin będzie zamknięta z opinią środowiskową i pozwoleniem na 

budowę przypuszczalny termin proszę podać, bo ile to jeszcze lat minie? 

1.1.66 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

No, lubię ten temat, tak powiem, szczególnie lubię jak pan go przedstawia, dlatego że 

zastanawiam się nad tym, jaką pan ma wiedzę na ten temat tej koncepcji, która była 

przygotowana przez poprzednią władzę. Proszę pana to jest ta koncepcja. Czy pan tą 

koncepcję zna?  

1.1.67 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Znam proszę pana i proszę pana, ja panu zadałem konkretne pytania i proszę na te 

pytania odpowiedzieć. 

1.1.68 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Ale pan przemycił w swojej wypowiedzi kilka nieprawdziwych faktów i chciałbym się do 

nich odnieść. 

1.1.69 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę je wskazać.  

1.1.70 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Pierwsza rzecz to jest taka. To jest koncepcja bardzo ogólna. Ja bym to nazwał 

opowiadaniem o tym, co można zrobić, tu nie ma żadnych konkretów proszę pana. 

Koncepcja została wykonała wykonana w 2016 roku, zacząłem pracę w tym urzędzie w 

grudniu 2018 roku. 2 lata później to ja mam pytanie, jeżeli ta koncepcja była taka dobra, 

to dlaczego nic poza tą koncepcją nie zostało zrobione. Przecież nieprawdą jest, żeby 

było jakiekolwiek w ogóle pozwolenie na budowę do czego, przecież nie ma żadnych 

projektów, nie ma nic. Kolejna rzecz, na jakiej podstawie pan twierdzi o dofinansowanie 

na poziomie 95%, skąd ma pan taką wiedzę, bo ile ja dobrze pamiętam, jak zacząłem się 

tym tematem zajmować, to maksymalne dofinansowania dla aglomeracji, maksymalne 

to były na poziomie 80%, ale ta koncepcja przedstawiałem to komisji nie wiem w 

osiemnastym roku czy dziewiętnastym może na początku dziewiętnastego, że ta 

koncepcja jest bezwartościowa, tak ją nazwę. Ona nie zawiera żadnych analiz, ona nie 

ma żadnego porównania. To jest tylko 1 koncepcja 1 pomysł niezgodny z zapisami w 

rozwoju polityki przestrzennej gminy i zakładała wybudowanie nowej oczyszczalni 

ścieków w miejscu istniejącej oczyszczalni dla całej zachodniej części gminy Będzino. My 

posunęliśmy się z tym tematem, dużo dalej. Zaczęliśmy prace z pracownią, jak już to 

wcześniej mówiłem pana Tadeusza Gruszeckiego i analizowaliśmy wszystkie możliwości, 

w którym kierunku powinniśmy z tą koncepcją pójść. Koncepcja budowy oczyszczalni 

ścieków w gminie Będzino w miejscowości Tymień jest z wielu względów niezasadna, ani 

ze względów ekonomicznych, ani ze względów i później eksploatacja ani ze względów 

środowiskowych i społecznych. Który z mieszkańców Tymień chciałby mieć obok 

oczyszczalnie wielkości prawie tej, która jest w Unieściu. Czy państwo widzieliście, jakie 

jest oddziaływanie takiej oczyszczalni na otoczenie. 
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1.1.71 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Myslę, że trochę przesadził Pan z tą wielkością. 

1.1.72 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Nie proszę pana, nic nie przesadzam, ale proszę mi pozwolić się wypowiedzieć do końca 

i wtedy będziemy mogli merytorycznie rozmawiać i o to proszę. To, co państwo w tej 

chwili pokaże, ale nie będę tego w ogóle analizował w żaden sposób. To jest już materiał, 

który wykonała pracownia pana Gruszeckiego, tu są pokazane wszystkie przebiegi 

możliwości, którymi trasami, jakie przepompownie, gdzie grawitacyjne odcinki czy będzie 

trzeba gdzieś robić napowietrzanie, być może, ale na pewno nie będziemy budowali 

żadnej oczyszczalni. Kolejna rzecz, pan twierdzi, że nie wypalił temat z Mielnem. Proszę 

pana, to nie jest takie sformułowanie nie wypalił. W trakcie opracowania koncepcji, 

bierze się pod uwagę różne warianty, prowadzi się rozmowy z różnymi możliwymi 

uczestnikami tego zadania. Te rozmowy z Mielnem były prowadzone i wydawało się na 

początku nawet do któregoś spotkania, że jest to element, że to jest dobre rozwiązanie. 

Przeanalizowaliśmy jeszcze wariant odprowadzania ścieków do Jamna. Spotkaliśmy się z 

prezydentem z prezesem miejskich wodociągów i wariant odprowadzania ścieków do 

oczyszczalni w Jamnie jest dla naszej gminy, i dla tego rozwiązania dużo bardziej 

korzystny. Były też głosy w trakcie jak prowadziliśmy rozmowy z Mielnem, że a, bo jak 

pójdziemy do Mielna, to Mielno będzie nam dyktowało jakieś wysokie stawki i w ogóle 

my tutaj będziemy od nich zależni, nie będziemy mieli nic do powiedzenia. Jamno, czyli 

miasto Koszalin do miasta Koszalin są odprowadzane ścieki z miasta Koszalin nie tylko 

będą z gminy Będzino znaczy czy są przepraszam źle, mówię bo jest pewien odcinek 

kanalizacji, którey funkcjonuje od wielu lat odprowadzone do gminy do oczyszczalni 

ścieków w Jamnie. I to dobrze funkcjonuje. Nie ma żadnych problemów. To, co pan tutaj 

wtrącił na temat kar, powiedziałbym tak. Nie widzę ZA bardzo tu związku z tą koncepcją, 

a temat kar zdaje się że na ostatnich komisja wyjaśniałem, jak to wygląda, ale mogę to 

powtórzyć, jeżeli państwo chcecie jeszcze raz usłyszeć, jaki był powód kar, które nam 

miejskie wodociągi naliczyły. Czy mam to zrobić teraz? 

1.1.73 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Oczywiście. 

1.1.74 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Powodem było głównym przekroczenie parametrów jakości odprowadzanych ścieków. 

Tutaj trzeba sobie zadać pytanie, w jaki sposób my mamy, jaki możemy mieć wpływ na 

jakość tych odprowadzanych ścieków. Pierwsza rzecz to, to co wspominałem decyzja 

pierwsza wójta była aby zlikwidować wszystkie punkty zrzutu beczek, ponieważ tutaj było 

bardzo dużo zagrożenie zakwaszenia tych ścieków. I właśnie bardzo złej jakości, która 

mogła wpływać na ten parametr. Prawdopodobnie są też jeszcze inne czynniki, których 

w tej chwili nie jesteśmy w stanie skontrolować, bo nie wiem, jakie będą narzędzia, 

możliwe do wdrożenia nad tym tematem też pracujemy, żeby wprowadzić jakiś rodzaj 

kontroli tych ścieków, które zrzucamy my przedsiębiorcy do sieci naszej kanalizacyjnej 

odprowadzanej do Jamna i to są powody, dla których miejskie wodociągi wystawiły nam 

notę obciążeniową czyli tzw. karę. Zresztą od tej kary się odwołaliśmy, czy odwołujemy 

nie wiem, dokładnie jak jest na ten dzień dzisiejszy etap, natomiast ta kara była też 

naliczona trochę zbyt wysoko, bo niezgodnie z umową. Pan Andrzej Nowak na ten temat 
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przygotował jakąś informację i wysłał do nich, będziemy na pewno na ten temat 

rozmawiać. Natomiast, jeżeli chodzi o kwestie nowej sieci kanalizacji, którą mam 

nadzieję, że uda nam się wybudować za tej kadencji, to oczywiście projektant, czyli pan 

Tadeusz Gruszecki, dostał również informacje na ten temat, abyśmy przeanalizowali te 

przebiegi ścieków pod kątem tego, aby uzyskiwać, no może nie gwarancję, ale 

odpowiednią jakość ścieków przy zrzucie do Jamna i być może tego nie wiem, w tej 

chwili, gdzie może będzie trzeba zastosować jakieś napowietrzania, ale to nie są 

oczyszczalnie. Także tyle, jeżeli państwo, jakieś mają pytania, to spróbuję odpowiedzieć.  

1.1.75 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Ja, odpowiadając na pańskie zarzuty. Proszę pana, był to program polskich wód była 

opracowana koncepcja. Jeszcze mówię, że nie było żadnych czy przetargów czy 

kosztorysów. Natomiast mówiłem, że było wydane zarządzenie o warunkach zabudowy i 

opinia wojewódzkiego urzędu ochrony środowiska, że nie ma konieczności wykonywania 

opinii środowiskowej, tylko o tym mówiłem, państwo to odrzucili poszliście w swoim 

kierunku. Pytania wynikają też z tego, proszę pana, że nie mamy w ramach tych 

koncepcji, które wykonujecie żadnych informacji. To co dzisiaj dopiero pan nas 

poinformował bardzo ogólnikowo, bo nie wiemy, zadałem też kolejne pytanie kończące, 

na kiedy przewiduje pan ewentualnie zakończenia przygotowania dokumentacji, czy to 

będzie za rok, czy za 2 no bo to jest istotne dosyć dla gospodarki ściekowej naszej gminy.  

1.1.76 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

A co to jest dokument zarządzenie o warunkach zabudowy? Ja nie znam takiego. 

1.1.77 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Zostały wydane warunki zabudowy na budowę oczyszczalni w Tymieniu. 

1.1.78 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Czyli do tego musi być projekt, gdzie ta dokumentacja jest? Ja nie znam takich 

dokumentów. 

1.1.79 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

No to panu kserokopie przekażę. 

1.1.80 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Proszę. Proszę mi przekazać kserokopię ja się z tym zapoznam, bo takich dokumentów 

nie znam. 

1.1.81 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Przedstawiałem, to proszę pana na sesji w ubiegłym roku. 

1.1.82 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Proszę Pana pozwolenie o warunkach zabudowy, to musi być wtedy, kiedy projekt, a 

gdzie ten projekt jest? 

1.1.83 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dobrze. 
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1.1.84 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Więc bądźmy precyzyjni.  

1.1.85 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę Pana projekt się robi pod wydane warunki zabudowy. 

1.1.86 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Ale panie Panie Przewodniczący, no.. 

1.1.87 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Kończymy proszę pana na ten temat, bo odpowiedzi żadnej więcej.. (...)No nie wiem, kto 

się tu miota. Proszę pana, proszę powstrzymać się z tymi uwagami. (...) 

1.1.88 Barbara Grudzień (Radna)  

Dziękuję ja tak na początku chciałabym do pana wójta, pan przewodniczący poprosił o 

przedstawienie raportu, pan powiedział, że raport był przedstawiony radnym i na BIPie 

się pokazał, ukazały się wszystkie cały raport. W lipcu mieliśmy wspólne posiedzenie 

komisji tamtych zmian było sporo i moim zdaniem, panie wójcie w takim dobrym tonie 

byłoby, żeby pan na początku przynajmniej przedstawił, jakie zmiany zostały 

wprowadzone w raporcie po wspólnym posiedzeniu komisji. Ja nie mówię o czytaniu 

całego raportu, bo mieliśmy go w maju, ale w lipcu po tych wspólnym posiedzeniu były 

zmiany wprowadzone i wypadałoby przynajmniej te punkty przedstawić, co faktycznie 

zostało zmienione na wniosek radnych po wspólnym posiedzeniu komisji. Tyle, jeżeli 

chodzi o ten cały wstęp do raportu. Teraz, jeżeli chodzi o budowę placu zabaw tego tej 

siłowni całej. Jest to przedstawione na stronie 79 raportu. Tu chciałam tylko dodać, że 

projekt tej całej siłowni to był z 2018 roku, gdzie tu nie jest nic na ten temat wspomniane 

i był zrobiony bez mała na ostatnią chwilę przy mojej walce, żeby to w końcu zrobić. 

Fajnie, że to zrobione, bo mieszkańcy korzystają, ale mam pytanie. Właśnie w raporcie 

jest przedstawiona kwota, że całkowity koszt zadania wynosi 47 612 zł 7 gr. Natomiast na 

stronie szesnastej o stanie realizacji strategii rozwoju gminy Będzino na lata 2015-20 za 

rok 2020 jest kwota, że łączna wartość zrealizowanego projektu wynosi 59 904 zł. Proszę 

mi powiedzieć, skąd to nie jest, to jest tak jak mówiłam, to jest ta kwota 59 904 zł, jest to 

w tym raporcie monitoringowym lata 2015-2022 za rok 2020 i tu jest wstawiona kwota 

59 904. Jest to różnica prawie 13 000 no 12 300 i stąd moje pytanie, jaki był faktyczny 

koszt tej inwestycji. To jest konkretne pytanie, być może mi się uda uzyskać dzisiaj 

informacje, być może nie, ale chciałabym taką informację uzyskać, bo to jest rozbieżność 

dosyć duża. Teraz w związku z tym, że no niestety nie zostały nam przedstawione taka 

informacja, gdzie jakie na wniosek radnych zostały poprawione strony, więc ja tutaj to, 

co ja zwróciłam uwagę, to muszę przyznać, że była poprawiona strona 82 i 86 na mój 

wniosek, bo tam były rozbieżności, jeżeli chodzi o dofinansowanie tego drugiego etapu 

drogi Borkowice-Śmiechów, a był to ewidentny błąd, o którym no jak gdyby na dzień 

dzisiejszy zostało to poprawione i nikt do końca nie wie, że takie poprawki, że naprawdę 

radni wczytali się w ten raport i widzieli uwagi, przedstawili te uwagi, a to tak przeszło, 

jak gdyby radni w ogóle nie byli zainteresowani strona za stronę wymieniona. I fajnie jest 

raport jest poprawiony. No szkoda, że to w ten sposób wyglądało. Teraz, tu jeżeli chodzi 

o odbudowę świetlicy w Popowie, pani Lucyna o tym mówiła, że tam jest zapisane, że 

jest złożony wniosek na 750 000 i te pieniądze z tego, co wiem, to już są przyznane. Tak 
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jest ten wniosek przyznany, ale brakuje mi takiej informacji w tym miejscu, że z naszej 

puli z gminnej do tego jest 130 000. Czy się mylę? Tam w granicach 130 000, tak czyli, 

czyli to nie będzie koszt i takiej brakuje tej informacji, że to jest wniosek na 750, ale nie 

jest to, że pokryje w całości budowę tego tego projektu (...) ale ja rozumiem jest wniosek 

złożony w wielu przypadkach, panie wójcie, jest, że jest wniosek dotyczy rok ubiegły. 

Mówimy o tym roku, dlatego ja sobie pozwoliłam też do tego nawiązać, no bo w 

niektórych sytuacjach jest, że omawiamy 2020 nawiązujemy, jak to jest fajne do 2021, a 

tam, gdzie niekoniecznie to już to pomijamy, stąd moja uwaga. Teraz, jeżeli chodzi o tu 

jeszcze nawiąże do wypowiedzi pani Lucyny, jeżeli chodzi o ten koszt drogi do banku, 

pan powiedział, że to jest w granicach 130 000. Moje pytanie netto czy brutto, bo to jest 

istotna kwota? 

1.1.89 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Netto. 

1.1.90 Barbara Grudzień (Radna)  

No właśnie wypadałoby, żeby mieszkańcy wiedzieli, jaki to jest koszt brutto. Tu ja 

rozumiem 130 i w ucho wpada panie wójcie, kwota 130 000, a praktycznie będzie to 160. 

Ja zdaję sprawę, że być może że ten VAT będzie do odzyskania, bo ja nie znam przepisów 

do końca jak budżetówka rozlicza i odzyskuje VAT, ale koszt na dzień dobry będzie w 

granicach 160 000, a nie 130 to jest taka moja drobna uwaga, jeżeli chodzi o 

przedstawianie kosztów. Warto powiedzieć, że jest to brutto taki koszt na dzień dobry, 

jeżeli przyjdzie faktura, my musimy te 160 zapłacić przepraszam a nie 130. Teraz jeszcze 

takie mam taką małą uwagę strona 87 tego raportu. Są bardzo fajnie przedstawione, 

graficznie słupki jak inwestycje drogowe i ilościowo wielkościowo to wszystko pięknie 

rosło od 2018 roku do 2020, czyli to jest bardzo dobry obraz, jak gmina działa. Tak 

zabrakło mi tylko w tym zakresie z tego, ile z tego wszystkiego, które projekty to były jak 

to się często się powtarza za starej władzy napisane, a jak że tak powiem, nowa władza, 

ile z tych projektów wykonała z projekty były napisane, jak to wyglądało. Tego mi tak 

trochę brakuje, bo to słupki bardzo ładnie wyglądają, to wszystko jest dla gminy bardzo 

fajnie, bo to idzie w górę nic w dół, ale taka krótka informacja, że projekty w tym projekty 

były jeszcze ze starej władzy realizacja a taki i taki projekt od 2019 roku krótka 

informacja nigdy by nie zaszkodziła. Teraz tak. Nie no to jest tutaj moja uwaga do tej 

sytuacji.  

1.1.91 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Mam odpowiadać, bo pani tyle pytań rzuca poza tym ja bym chciał na jedną rzecz 

zwrócić uwagę, Szanowni Państwo, no rozmawiajmy o tym, o czym mamy rozmawiać.  

1.1.92 Barbara Grudzień (Radna)  

Ale ja mówię o raporcie, ja nie mówię o niczym innym. Ja mówię w tej chwili o raporcie, 

panie wójcie, ja nie wracam do żadnych. 

1.1.93 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

No właśnie niezupełnie, bo jeżeli rozmawiamy o raporcie, to rozmawiamy o stanie gminy 

na rok 2020 a nie 21.  



18 
Transkrypcja z XXXIX Sesji Rady Gminy w Będzinie, 29.07.2021 r. 

 

1.1.94 Barbara Grudzień (Radna)  

No więc proszę mi odpowiedzieć, na moje pierwsze pytanie znaczy na moją dygresję, 

dlaczego pan nie przedstawił tych zmian, które na wniosek radnych po wspólnym 

posiedzeniu komisji nie przedstawił pan dzisiaj na samym początku przed omawianiem 

raportu. 

1.1.95 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Ja jeszcze tutaj chciałbym dodać, panie wójcie, to, jeżeli pan chce mówić o raporcie. Pani 

Basia konkretnie pyta o dalszym ciągu inwestycji, które są realizowane o tym państwo 

piszecie, nie rozumie pan, bo pan mówi po co ciągniemy tematy. (...) To są tematy 

związane z raportem, być może że tych rzeczy nie powinno być w raporcie o 

przewidywanych w planach.  

1.1.96 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Nie ma być może proszę pana, odpowiem na wszystkie pytania. Proszę je konkretnie 

zadawać a ja konkretnie odpowiem, natomiast wchodzimy w rok 2021 i debatujemy na 

temat tego, co by było, gdyby.  

1.1.97 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Pan wszedł w raporcie, jest też rok 2021. 

1.1.98 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

No dobrze, to jak mam w raporcie zawrzeć informację o koszcie drugiego etapu drogi do 

banku, że jest to 130 000 netto ileś brutto, przecież to nie dotyczy 2020 roku. No przecież 

to jest realizowane w tym roku, (...) to będzie w kolejnym raporcie za ten rok, przecież no 

bądźmy, że tak powiem konsekwentni.  

1.1.99 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę pana, te teksty są w raporcie i chcemy to wiedzieć, bo pan tu pisze o 

przewidywanych inwestycjach i zakończeniu ich.  

1.1.100 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Ja rozumiem, że chcecie to wiedzieć. Ja na te pytania Wam staram się odpowiedzieć. 

Natomiast proszę nie traktować tego, że powinno być w raporcie napisane brutto, a nie 

netto, kiedy to jest inwestycja 2021. 

1.1.101 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę pana, chwycił się pan szczegóły. Proszę nas nie pouczać i odpowiadać, chyba, że 

nie ma pan ochoty.  

1.1.102 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Proszę pana, ja jestem dorosłym człowiekiem. Proszę ze mną, ja powtarzam, to kolejny 

raz proszę ze mną rozmawiać merytorycznie, a nie na zasadzie jakiś pouczania. Co to w 

ogóle za sformułowanie jest pouczacnie (...). 

1.1.103 Barbara Grudzień (Radna)  

Ja panu zadałam pytanie, ponieważ pani Lucynka, jeżeli chodzi o drogę do banku, pan 

udzielił informacji, pani Lucynie, pan udzielił informacji, że to będzie koszt w granicach 

130 000, bo tak wyglądała rozmowa między panem, a radną panią Parol, więc to moje 
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pytanie było konkretne do konkretnej wypowiedzi. Czy to jest wartość netto czy brutto, 

ale pan nawiązał, stąd moje pytanie, bo jest dzisiaj dyskusja. Pan wspomniał o kwocie 

130 000 i moje krótkie pytanie było brutto czy netto, (...), ale pan mówi, że, dlaczego ja 

nawiązuje do roku 2021 skoro omawiamy 2020. Ja nawiązuje do wypowiedzi, którą pan 

udzielił i ja uważam, że temat jest zamknięty.  

1.1.104 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

To jest debata na temat raportu. Ja rozumiem pytania dodatkowe, ale jeżeli mamy 

pytania dodatkowe skupmy się nad raportem. (...) 

1.1.105 Barbara Grudzień (Radna)  

Moje pytanie brzmiało, skąd jest różnica w kwocie w wykonaniu tej siłowni i placu w 

Tymieniu ponad 12 000 pomiędzy wpisem w raporcie, a raportem monitoringowym z 

25 maja o stanie realizacji strategii rozwoju gminy Będzino na lata 2015-2020. Jest 

rozbieżność. Ja mam tu przy sobie ten raport o monitoringu stąd właśnie jest ta kwota 

była pana. Proszę państwa, to nie są pytania z sufitu tylko konkrety.  

1.1.106 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Ja oczywiście może zaraz powoli tak, wypije wodę, uśmiechniemy się do siebie i 

będziemy dalej dyskutować.  

1.1.107 Barbara Grudzień (Radna)  

To jest konkretne pytanie. To nie jest coś wzięte z sufitu i dotyczy raportu 2020.  

1.1.108 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Więc pierwsza pierwsza rzecz pytanie, które mocno zapamiętałem, tutaj jest, dlaczego 

nie przedstawiłem zmian. Szanowni Państwo, dostaliście te zmiany w tak w sposób 

klarowny pokazane, jak można było najlepiej a mianowicie zostały wydrukowane extra 

strony, które zostały zmienione, żebyście mogli sobie sami dokładnie poczytać i 

porównać co zostało zmienione. No trudno jest mówić o tym, przedstawiając raport czy 

te zmiany, no bo wymieniliśmy zdjęcie sołtysa, bo dopisaliśmy tam od kiedy pan 

Nożykowski jest radnym. To są drobiazgi (...) zmiany, które państwo zasugerowaliście, jak 

powiedziałem, nie wiem w 90 paru procentach wprowadziliśmy. Bardzo chętnie mogę o 

tym rozmawiać, ale nie będziemy rozmawiać o tym, że no tak zostało wymienione 

zdjęcie sołtysa, bo to szkoda czasu. My możemy rozmawiać na ten temat. (...) Dobrze np. 

pamiętam zapis dotyczący projektu drogi w Tymieniu tego pierwszego etapu. Jak pani się 

z tym zapoznała na pewno to pani zrobiła, bo to panią interesuje i nawet była pani też 

oglądała projekt. Potem przeczytaliśmy jeszcze raz z Markiem Maślińskim, ten zapis, 

który był w poprzedniej wersji raportu. Uznałem, że ten zapis jest mało czytelny dla 

mieszkańców. Cały ten zapis byśmy zmienili, żeby był bardziej czytelny, dlatego że 

tamten zapis opierał się czysto na wpisach projektanta, więc bardzo chętnie na temat 

uwag czy jakichkolwiek spostrzeżeń do tych zmian, które wprowadziliśmy, możemy 

sobie dalej rozmawiać, niemniej jednak mieszkańcy dostają wersję raportu aktualną, 

która wisi na stronie. To, co tutaj robimy, to my debatujemy na temat zawartości tego 

raportu, co powinniśmy zmienić, co poprawić i tak dalej. I to wspólnie na państwa uwagi 

wprowadziliśmy i te zmiany są w takiej postaci po zmianach ten raport jest na stronie. To 

teraz może, jeżeli są jeszcze jakiekolwiek pytania, do tego co żeśmy tam zmieni, to 

bardzo chętnie będziemy odpowiadać.  
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1.1.109 Barbara Grudzień (Radna)  

Panie wójcie, i stąd właśnie, gdyby pan na początku tej rozmowy powiedział, że zostały 

wprowadzone takie i takie zmiany już nie mówię o tych drobiażdżkach jak pan mówi, co 

skoro dla niektórych osób jest to bardzo istotne, tylko i byśmy rozmawiali, że już są 

zmiany, czyli jest wskazanie dla mieszkańców, którzy słuchają, czy czytają te nowe 

raporty, że tu i tu jednak była zmiana i coś się zmieniło i to tylko i wyłącznie o to mi 

chodziło w tym pierwszym moim zapytaniu, dlaczego to na początku nie zostało 

przedstawione. Dalej jeszcze tu chciałabym ja sobie kilka rzeczy zaznaczyłam, ale 

niektóre zostały już poruszone i odpowiedź, więc nie będę do tego wracać. Takie moje 

też pytanie no zaraz pan powie, że to też omawiamy 2020 a nie 2001 jest ta moja tu takie 

taki wniosek, bo mówimy, mówiliśmy o tym złożonych wnioskach na te tereny 

popegeerowskie, jak ja to króciutko mówię i te wnioski nie przeszły i tak jak pan mówił 

opracowanie raportu było luty, marzec, a temat, kiedy się dowiedzieliście, że te 

pieniądze nie zostały przyznane w ramach tam około tych 5 000 000, pomimo złożenia 3 

wniosków. Były zmiany w raporcie teraz w lipcu po wspólnym posiedzeniu komisji.` 

Różne zmiany wprowadzone, ale np. w żadnym tym punkcie nie wpisano, że jednak tych 

pieniędzy nie otrzymaliśmy, będziemy się starać z innej puli o pieniądze na wykonanie 

tej inwestycji. Króciutko, że ich nie ma tego jednak zapisu nie ma. Dalej w raporcie jest, 

że jest złożony wniosek i na dzień dzisiejszy nie wiemy nic. No na dzień, kiedy się 

spotkaliśmy na wspólnym posiedzeniu komisji, wiedzieliśmy, że nie będzie i robiąc te 

zmiany moim zdaniem w raporcie można było króciutką informacje, że ten wniosek nie 

przeszedł. Nie wiem sformułować go tak jak powinien być sformułowany, ale że ten 

wniosek jednak nie przeszedł i tych pieniędzy nie będzie na ten cel. Można było przy 

zmianach coś takiego zrobić.  

1.1.110 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Może lepiej by było jakbym po kolei odpowiadał, bo nie jestem w stanie zapamiętać co 

pani mówi. (...) Szanowni Państwo, jeszcze raz przypominam raport jest obrazem gminy 

na rok 2020. Uwagi, które państwo zasugerowaliście one dotyczyły pewnych nieścisłości, 

czy może i nawet błędów, które się gdzieś w tym raporcie przewinęły, gdybym miał 

postępować tak jak pani tutaj mówi, to należałoby ten raport aktualizować niemalże co 

miesiąc, co kilka miesięcy, ale proszę pozwolić, musiałbym go aktualizować, żeby on był 

aktualny na dzień dzisiejszy, to musiałbym jeszcze wiele rzeczy zmienić. Natomiast 

zmiany, które wprowadziliśmy, one dotyczyły konkretnych państwa uwag i nie skupiałem 

się i uważam, że bezzasadne jest korygowanie raportu, bo na dzień dzisiejszy, kiedy ja 

robię kolejną aktualizację tego raportu pod kątem państwa uwag. To ja mam jeszcze 

pozmieniać sporo innych rzeczy, bo się też tam coś zmieniło. Szanowni Państwo, nie. To 

się nie da tak pracować. To nie jest raport żywy. To jest raport za 2020 rok, jeżeli w 2020 

roku w raporcie były nieścisłości lub błędy, to to poprawiamy, a nie poprawiamy stanu 

aktualnego na dzisiaj, proszę o następne pytanie.  

1.1.111 Barbara Grudzień (Radna)  

Ale w trakcie były poprawiane, bo po wspólnym posiedzeniu (...) Wracamy do remontu 

drogi w Tymieniu, tak jak pan mówił, oczywiście, znowu będzie że się brzydko czepiam. 

Remont drogi w Tymieniu strona 91 raportu. Po tych naszych wspólnych rozmowach 

spotkaniach jest to przełożone, że już jednak na 713 m będzie asfalt. Wszystko jest 

fajnie. Proszę to jest strona 91 i jest zapis w nawiasie. Za budynkiem mieszkalnym 
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wielorodzinnym nr 27 tu jest zapis taki, a kończy się na kilometrze od zera do 998. 

Proszę państwa. 998 m to kończy się gdzieś na pograniczu tzw. starej szkoły blok 27 i 

jego działka to jest droga, do której ma zgodnie z tym zapisem to jest 713 m, czyli dotąd 

co uzgodniliśmy, że będzie asfalt, a cały odcinek tej drogi 998m jest praktycznie do starej 

szkoły, czyli Tymień numer jak dobrze pamiętam 30, a nie 27. No dlaczego skąd się 

wzięło, bo była rozmowa z panem Maślińskim, byłam ja był były sołtys, później wiem, że 

sołtys miał spotkanie z panami wójtami też w sprawie tej drogi i w wyniku tych 

wszystkich rozmów jest ten zapis, że będzie tyle a tyle asfaltu, dalej będzie ta płyta 

ażurowa. No, skąd wziął się ten zapis za budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym nr 27 

w tym to idzie w eter, to idzie dalej (...). 

1.1.112 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Dobrze, ale pani radna moment, bo ja też chciałbym dokładnie zrozumieć, jaka jest 

uwaga w takim razie do tego zapisu.  

1.1.113 Barbara Grudzień (Radna)  

Że ten 998m ten 27. Za blokiem 27 i za działką to jest droga, która skręca do bloku 29 i 

do tego, to jest 713 m i do tego odcinka to będzie droga asfaltowa zgodnie z tym. 

1.1.114 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Czyli ten zapis ten fragment, on powinien dotyczyć tego odcinka, który w kolejnym 

zdaniu jest napisany od 0 tam 16 do 700 i tu się powinien pojawić zapis za budynkiem 

tak? Dobrze zmienię to.  

1.1.115 Barbara Grudzień (Radna)  

A tu, jeżeli jest zapis do 998, jeżeli już to można zapisać, że jest to odcinek w okolicy 

Tymień nr 30. 

1.1.116 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Zapis dotyczący za budynkiem miał, jakby metry dla mieszkańców nie oznaczają powiem 

nic, nikt nie będzie chodził mierzył i patrzył, do którego miejsca, (...) Dlatego chcieliśmy 

zapisać w taki sposób, żeby mieszkańcy wiedzieli, bo pani to już wie, sołtys też wie że 

odcinek asfaltowy to jest właśnie za tym budynkiem mieszkalnym, tak w związku z tym 

popełniliśmy tutaj błąd ja to skoryguje zaraz, po sesji i ten zapis wprowadzę tak, żeby on 

dotyczył tego odcinka 700, będzie to dobrze. 

1.1.117 Barbara Grudzień (Radna)  

No oczywiście, bo to jest mylna informacja. 

1.1.118 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Nie potrafię tego nie znam aż tak dobrze gminy pomimo 2,5 roku pracy, żebym wiedział, 

że te 700 m to za tym budynkiem 27. 

1.1.119 Barbara Grudzień (Radna)  

Ale ja nie do pana mam tutaj jakieś uwagi, tylko do pana Marka bo ja panu Markowi 

mówiłam, jeżeli ma jakieś wątpliwości, niech tylko do mnie zadzwoni, a jak mi powie 

odcinek ja mu powiem. (...) Następne pytanie dotyczące drogi zmiany. Teraz tak w tym 

poprzednim raporcie tej części dotyczącej drogi było, że koszty realizacji zadania jest 1 

520 098 zł 27 gr. W nowej wersji jest 1 767 939 zł 18 gr plus te tablice to się zgadza, więc 
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tu teraz moje pytanie, bo z tego, co uzyskałam informację i sprawdziłam była 

sporządzona umowa spisana na sporządzenie projektu drogi w Tymieniu nr 38 z 

20 kwietnia ubiegłego roku i był projekt robiony na drogę. To było w ramach tej umowy i 

rozumiem, że to był projekt zrobiony na drogę w tym krótszym zamiarze, gdzie wniosek 

był składany 10 sierpnia, czyli jeżeli jestem błędzie, to będę prosiła później o 

skorygowanie, był robiony projekt i 10 sierpnia był złożony wniosek o dofinansowanie na 

tę drogę, na której dofinansowania nie było ten sam zakres robót. I chyba ten sam 

projekt był wtedy do tych, jak ja to mówię, terenów popegeerowskich, co był też złożony. 

I stąd moje pytanie, jeżeli zmieniła się kwota w porównaniu do tego, co mieliśmy w 

pierwszej wersji w raporcie o prawie 250 000. Czy to był nowy projekt robiony nowy 

kosztorys na tę drogę, czy skąd się wzięła ta różnica prawie 250 000.  

1.1.120 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Już postaram się pani, nie pani tylko mieszkańcom co do zasady. Potwierdzam, że 

dokument umowa przepraszam była podpisana na wykonanie dokumentacji dotyczącej 

przebudowy pierwszego odcinka drogi w Tymieniu, czyli około tego 1000 m bieżących, 

dotyczył też wniosku, który został złożony 10 sierpnia 2020 roku jak Pani słusznie 

zobaczyła. W tej pierwszej wersji, w związku z tym, że projekt otrzymaliśmy bodajże 

dzień wcześniej, bądź tego samego dnia obejmował ten sam odcinek przebudowy, 

natomiast powierzchnia czy długość drogi asfaltowej została w tym projekcie mylnie 

przez projektantów określona na 500 m. Nie było możliwości oczywiście w tak krótkim 

czasie zmiany tej dokumentacji, w związku z tym wraz z kosztorysem na ten 1 mln 500 zł 

o który pani pyta, doszło do pierwszego wniosku 10 sierpnia. Przeze mnie oczywiście ta 

rozbieżność została wyłapana i w momencie, kiedy zostaliśmy wezwani do uzupełnienia 

wniosku bądź usunięcia jakiś tam ewentualnie braków czy niedopowiedzień została 

przedstawiona druga wersja dokumentacji, w której już projektant uwzględnił, tą błędnie 

założoną długość drogi asfaltowej z 500 na 713 m. Stąd też w związku ze zmianą 

nawierzchni została zmieniona kwota kosztorysu inwestorskiego na 1 000 700. I to jest 

to jest konsekwencja zmiany, czy wydłużenia powierzchni drogi asfaltowej o te około 

200 m i automatycznie ta cena całej inwestycji o tą różnicę wzrosła. W innych miejscach 

nie wprowadzono zmian. Wydaje mi się, że jeszcze została skorygowana z płyt tam 

bodajże 3,5 na 4 m w każdym bądź razie o pół metra, bo to też stanowi urząd 

Marszałkowski. Ichyba wprowadziliśmy tak powiem na podstawie pomysłu 

innowacyjnego chodnik w postaci ciągu pieszego z możliwością korzystania przez 

cyklistów. Krótko mówiąc, czy raczej pieszo-rowerowy. To była zmiana w stosunku do 

tego pierwszego rozwiązania. I to się odbiło, jak gdyby na tej wartości kosztorysu 

inwestycji i w tej wysokości poszedł wniosek do dróg samorządowych na 1 mln 700.  

1.1.121 Barbara Grudzień (Radna)  

To w związku z powyższym moje pytanie następne to dlaczego w tym wniosku złożonym 

w lutym na tereny popegeerowskie był złożony wniosek na tą starą wersję na 1mln 520 i 

na 513 m asfaltu.  

1.1.122 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

To znaczy prawdopodobnie to też powtórzę tak, że tak powiem z pełną 

odpowiedzialnością, że prawdopodobnie projektant zmieniając zakres dróg, 

przepraszam zakres powierzchni asfaltowej z 500 na 700 m uwzględnił te poprawki w 
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części graficznej w części kosztorysowej, a nie zostały do końca wyeliminowane z opisu 

technicznego. Wniosek, który składaliśmy do dróg samorządowych, był na zasadzie 

kopiuj wklej opisu z dokumentacji technicznej, żeby nie wprowadzać modyfikacji do 

wniosku, że w związku z tym, że dokumentacja projektowa również jest załącznikiem do 

wniosków o dofinansowanie i prawdopodobnie ten sam błąd został jak gdyby powielony 

w przekazywaniu dokumentacji dla osoby, która zajmuje się dofinansowaniem i 

wniesiony przez przypadek zaniżonej wartości z 1 mln 700 1 mln 500.  

1.1.123 Barbara Grudzień (Radna)  

Zaniżona wartość i ten wniosek, gdyby gdyby tutaj w tym momencie gdybanie króciutkie 

do tej drogi, gdyby ten wniosek przeszedł na tę drogę w Tymieniu na tereny 

popegeerowskie, to ona była by robiona w pierwszej wersji, bo taki wniosek został 

złożony. Ma Pani rację (...) była 

1.1.124 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Co Pani chce pani radna, wykazać bo bardzo mnie to interesuje? 

1.1.125 Barbara Grudzień (Radna)  

Ja po prostu no to właśnie, że gdzieś był błąd, (...) Dlaczego w raporcie na 31 maj jest 

kwota 1 520 000.  

1.1.126 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Powtarza się ten sam błąd. 

1.1.127 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Ale pani radna, przecież przed chwilą tłumaczyliśmy, że po to, zresztą państwo też 

zapoznaliście się z raportem, co mnie też cieszy, że w ogóle czytacie to, co dostajecie od 

nas, zauważyliście pewne niedokładności błędy. Poprawiliśmy, ja nie wiem nad czym my 

teraz dyskutujemy, mam powiedzieć, co by było, gdybym 2,5 roku tam nie spotkał 

obecnego wójta, to by mnie tu nie było.  

1.1.128 Barbara Grudzień (Radna)  

Panie wójcie bardzo proszę nie w tą stronę, ponieważ dostaliśmy 1 520 000 i gdyby nie 

było mojej uwagi, wówczas zapytań o szerokość długość asfaltu, czyli w tym raporcie nie 

byłaby poprawiona ta kwota, że jest 1 700 000, czyli my dalej bylibyśmy w świadomości, 

że ta droga kosztuje 1 520 000. 

1.1.129 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Całkiem prawdopodobne (...) 

1.1.130 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Ja bardzo proszę o uporządkowanie dyskusji. I jest pytanie jest odpowiedź. Proszę pan 

Markowski. 

1.1.131 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Ja chciałem tylko powiedzieć, że błąd, który powstał w raporcie, został skorygowany w 

raporcie, natomiast tego błędu we wniosku kolejnym nie ma, więc nie dyskutujmy na ten 

temat, pojawił się jak powiedział pan Marek Maśliński w tym pierwszym wniosku w 

następnych go nie ma i nie jest to zasługa tego, że zostało to w raporcie tutaj wyłapane. 
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W raporcie informacje poprawiliśmy bo zauważyliście państwo, że coś nie gra i za to 

dziękuję i zostało poprawione. 

1.1.132 Barbara Grudzień (Radna)  

Panie wójcie, pan mówi, że nie był drugi raz. Był drugi raz ta sama kwota mylna 

wprowadzona we wniosku w lutym. W maju jest sporządzony raport i dalej jest mylna 

kwota, więc proszę mi nie mówić, że ja mówię nie prawdę. Tak było tyle dziękuję bardzo.  

1.1.133 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Natomiast kiedy się spotkaliśmy na ostatniej nawet komisji, żeby to wyjaśnić, to Pan 

Maśliński nie był w stanie to wyjaśnić, nie był przygotowany. 

1.1.134 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Ale zostało to wyjaśnione pani przewodniczący (...) 

1.1.135 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę pani Lucyna Parol.  

1.1.136 Lucyna Parol (Radna)  

Widzę, że widzicie państwo że najbardziej taka rozmowa jest rozgorzała na temat 

inwestycji i ja tak chciałam jeszcze na podsumowanie odnieść się właśnie do tych 

inwestycji, bo tu taki mam piękną Nowiny z gminy, piękne wydanie takiej książeczki to 

było wydanie specjalne tuż przed samym referendum i chciałam się odnieść tu do 

niektórych inwestycji, bo gdyby taką książkę otrzymał dzisiaj mieszkaniec Zakopanego 

czy Warszawy, to pomyślałby sobie, że faktycznie mamy cudotwórcę wójta, który przez 3 

lata dokonał tyle inwestycji. Do końca, tak proszę państwa nie jest i smuci mnie to, że 

przy inwestycjach, które nie były zaplanowane przez pana wójta Jaroniewskiego, nie ma 

dopisku że jest to kontynuacja inwestycji podjętych przez wójta Brodę. Chciałam się tak 

po kolei do tych niektórych inwestycji odnieść i jeszcze na początku powiedzieć, że pan 

wójt Jaroniewski miał dużo szczęścia, jeżeli chodzi o finanse, ponieważ około 3 000 000 

wpłynęło podatku od nieruchomości i inwestycja ulice w Mścicach 2 700 000 

dofinansowania inwestycja Śmiechów-Borkowice prawie 4 000 000 dofinansowania, 1 

000 000 zł z covidu z Kładna. No, więc tak około 11 000 000 pieniędzy było pewnych, za 

które można było wykonać inwestycję. Niestety wszystko jest ważne. Projekty są ważne 

tak, ale najważniejsze we wszystkim to są zawsze jest pieniądz, bo jeżeli jest pieniądz, 

więc można za to robić inwestycje. No i tak proszę państwa, drogi w Mścicach osiedlowe, 

ten projekt był do budżetu wprowadzony na 2019 rok, jak zarówno droga Śmiechów-

Borkowice. Na ten projekt w Mścicach około 2 700 000 były pozyskane środki, byłam na 

podpisaniu umowy na te środki, był również zaproszony pan wójt Broda, bo to była 

kontynuacja jeszcze wcześniejszych programów wcześniejszej rady i poprzedniego 

wójta. Poza tym proszę państwa. Druga ta droga Śmiechów-Borkowice no nieszczęśliwie 

została podzielona myślę na 2 etapy i praktycznie z budżetu 2019 jeszcze nie widać 

końca. Mam nadzieję, że w 2021 roku będzie zakończona, ale też był projekt na to, były 

też finanse na to pozyskane, więc łatwo można było to robić. Droga płytowa w 

Wierzchominku to też było zawarte w budżecie została zrobiona. Budowa strefy rekreacji 

w Mścicach, Będzinie i Dobrzycy. Oczywiście też w części była zrealizowana za wójta 

Brody, też osobiście przecinałam wstążkę na tym, gdzie te stoją urządzenia do ćwiczeń. 

Droga w Kładnie oczywiście to jest właśnie ta inwestycja z 1 000 000 zł, które dotarły do 
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gminy w związku z covidem. Mieliśmy inną na to propozycję, choć chcieliśmy, żeby 

dofinansować te inwestycje tu, które były rozpoczęty. Tu mieliśmy też na uwadze właśnie 

tą kanalizację w Strzeżenicy, wójt zadecydował inaczej. No jest to wójta inwestycja. Są tu 

inwestycje też właśnie dróg powiatowych, gdzie, jeżeli chodzi o przygotowanie tych 

inwestycji, no to jest najmniejsza rola pana wójta, bo tu tylko są przekazane pieniądze są 

środki na drogę Dobiesławiec-Mścice 900 000 teraz na tą ścieżkę rowerową, która była 

robiona z ZITU podane jest 7,5% tylko kosztów czyli też tylko Urząd Gminy przekazał 

pieniądze. Remont Domu Kultury w Będzinie, no wiadomo został tylko zrobiony ze 

środków gminnych, czyli ze środków budżetu naszego niestety nie zostały pozyskane 

inne środki. Dom seniora i klub seniora też na tym zdjęciu widzę tu się załapałam pani 

sołtys Mścic przecina wstążkę to inwestycja była zrealizowana też, także pan wójt 

Jaroniewski tylko że tak powiem załapał się na otwarcie tego, ponieważ te inwestycje były 

już przygotowane. Śmiechów Borkowice, już mówiłam, Dobiesławiec też dużo takich 

właśnie aha no właśnie jeszcze to Podamirowo nieszczęsne, gdzie dzwonią do mnie 

mieszkańcy pytają co dalej z Podamirowem, bo w grudniu zostały zerwane tam pomosty 

wbite pale lato jest myślę, że nie bardzo na tych palach da się cokolwiek zrobić, czy 

wykorzystać to jezioro. Jak widzimy, proszę państwa, że dużo takich drobnych było 

zrobionych inwestycji, oczywiście no tu przez pana wójta to były granty jakieś sołeckie po 

10 000. Tak czy tam postawienie tablicy przy parku w Mścicach, gdzie zajęło prawie to 2 

lata, gdzie położenie płyt na drodze Rzemieślniczej, gdzie od mojej interpelacji prawie 

minęło 2 lata, ale zostało to uzupełnione. Tak to proszę państwa wygląda. Także myślę, 

że ładnie by było, gdyby w takiej Gazecie w gazetce w takim wydaniu właśnie było 

wspomniane, że niektóre inwestycje to była kontynuacja poprzedniego wójta pana 

Henryka Brody bo myślę, że nic na pewno źle dla tych gminy nie życzył i nic źle nie zrobił. 

Dziwi mnie fakt, że to się przypisuje sobie i od razu mi nasunęło się takie też 

powiedzenie, że sukces ma wielu ojców, a porażka jest sierotą i tak mniej więcej to 

wygląda w tym wypadku. Ja mam teraz jeszcze pytanie do pana wójta wicewójta. Nie ma 

pana wójta, ale tu jest inwestycje planowane ciąg dalszy. W Będzinie planowany jest 

remont budynku pod przedszkole gminne. Proszę mi powiedzieć, jaki budynek i jak to 

wygląda z przedszkolem w Będzinie? Wiemy, że to był hasło niesione na sztandarach, że 

będzie nowe przedszkole w Będzinie. W tej chwili są ważne świetlice, są ważne inne 

rzeczy. Natomiast do Będzina nie za bardzo rodzice chcą oddawać swoje dzieci. W 

Mścicach przedszkole pęka w szwach. I proszę mi powiedzieć, właśnie w Będzinie 

planowany jest remont budynku pod przedszkole gminne, którego budynku? I kiedy jest 

to planowane? 

1.1.137 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Zastanawiam się czy zacząć odpowiadać, czy poprosić o przerwę, bo muszę powiedzieć, 

że dużo emocji budzi wzbudziła we mnie to, co pani powiedziała, a w pierwszej 

kolejności, a może spróbuje odpowiedzieć w pierwszej kolejności, to odpowiem w ten 

sposób. Kolejny raz zwracam państwu uwagę, czy mogę państwa i poprosić o to 

rozmawiajmy merytorycznie. Rozmawiajmy na temat. To jest pierwsza rzecz. Ja 

naprawdę męczy mnie taka rozmowa z państwem, jeżeli Wy komentujecie to w jakiś 

swój sposób coś. Proszę konkretnie fakt pytanie odpowiedź. Wtedy każdy, kto tej sesji 

słucha łącznie z państwem, będzie mógł sobie wyrobić własne zdanie i własną ocenę bez 

żadnych sugestii. Kolejna rzecz. Ja nie wiem, czemu miało służyć to, co pani w tej chwili 
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wygłosiła, co pani chce deprecjonować zasługi wójta Jaroniewskiego po prawie 2,5 jego 

rządów. No tak to brzmi. Ja nie bardzo rozumiem, czemu miało służyć to całe 

komentowanie, bo jak pani doskonale wie władza w momencie, kiedy się zmienia, jest 

coś takiego jak ciągłość władzy, więc przejmuje coś, co było rozpoczęte przez poprzednią 

władzę i musi być kontynuowane, czy powinno być kontrolowane przez następną 

władzę. I nie jest prawdą to, co pani mówi, najłatwiej to było przypisać sobie coś. Proszę 

panią realizację inwestycji, to jest projekt, pozyskanie środków, wykonawstwo, 

rozliczanie. To jest co najmniej tyle etapów, które tak jestem w stanie na gorąco wyliczyć. 

I co pani uważa, że w momencie, kiedy został uzyskany wniosek o dofinansowanie i jest 

projekt, to jest najtrudniejsza część tej roboty? To jak pani odpowiem kategorycznie nie. 

Proszę zwrócić uwagę, ile było też pytań i dyskusji na temat realizacji takiej inwestycji, jak 

drogi osiedlowe w Mścicach, kiedy do tej inwestycji przystąpiliśmy, ile było pytań i 

problemów do rozwiązania z drogą Borkowice-Śmiechów i pani mówi, że to nie jest 

zasługa tego obecnego wójta? No przepraszam najmocniej, chyba się nie rozumiemy 

zupełnie, więc ja mam cały czas takie wrażenie, i to kolejny raz, że państwo szukacie 

tylko przytyków takich, żeby pokazać, że my coś robimy źle, nie tak. Natomiast, czy Wy 

żadnych plusów nie widzicie? Widzicie same minusy, no bo jeżeli widzicie same minusy, 

to po co jest ta debata, to zagłosujcie za nieudzieleniem wotum i po co my tu w ogóle 

dyskutujemy. Merytorycznie proszę odnosić się do pewnych uwag i faktów, a nie w jakiś 

sposób z jakimś insynuacjami, czy jakimiś bezpodstawnymi niepopartymi faktami, tak 

powiem ocenami. No przepraszam najmocniej, ja nie umiem inaczej rozmawiać na takie 

tematy, co ma gazetka do raportu w tej chwili w ogóle? Kolejne pytanie. Gazetka została 

wydana, uważam w bardzo dobrym momencie, żeby pokazać, co się w gminie dzieje. Nie 

pisaliśmy, że robimy wszystko my nie pisaliśmy, że my robimy, odtąd dotąd a tamto to 

zrobili inni, bo tam czy jeszcze zrobili dobrze czy źle, a co my zrobiliśmy dobrze źle. 

Szanowni Państwo, to gazetka nie temu służy, gazetka, służyła przede wszystkim 

poinformowaniu mieszkańców kadencji wójta o tym, jak wygląda program i zadania 

inwestycyjne w gminie. Nie było żadnym zasadnym celem pisanie, bo pan Broda to 

dotąd, a odtąd to pan Jaroniewski. Szanowni Państwo wy chcecie jakieś podziały 

wprowadzać, czy Wy pracujecie na nie wiem, dobro dobre imię poprzedniego wójta i złe 

imię tego wójta, czy pracujecie na dobro mieszkańców? Bo ja nie rozumiem. 

1.1.138 Lucyna Parol (Radna)  

Przepraszam, proszę pana, to nie my wprowadzamy podziały, tylko proszę. Tu jest tak, to 

jest zdjęcie pana szefa i jest napisane tak podziękowania kieruję do was Szanowni 

mieszkańcy gminy Będzino do tej części społeczeństwa, która akceptuje moje decyzje, to 

kim jestem proszę pana, wójt podzielił na przyjaciół i na wrogów. Ja jestem w grupie 

wrogów, radni są w grupie wrogów, a przyjaciele, to kto są. Proszę zobaczyć, ja tu robię 

proszę pana podział, nie będzie pan umoralniał, my nie dzielimy. My jesteśmy 

podzieleni. Społeczeństwo jest proszę pana podzielone. Proszę tu jest napisane czarno 

na białym jak pan nie doczytał tego, to proszę ja panu to przerwę, proszę przyjść, pan 

przeczyta.  

1.1.139 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

(...) Pani radna, gazetka jest przygotowana była przygotowana dla wszystkich 

mieszkańców. Co miało być tam 2 zdjęcia 2 wójtów, o czym pani mówi? 
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1.1.140 Lucyna Parol (Radna)  

Nie proszę pana, kogo pan powiedział, że my dzielimy mieszkańców pan czy pan 

zrozumiał to, co przeczytałam, pan wójt kieruje podziękowania do tej części 

społeczeństwa, więc pytam do jakiej? Która akceptuje moje decyzje.  

1.1.141 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Która popiera wójta, która rozumie wójta działania, a pani zainsynuowała w swojej części 

wypowiedzi. Przepraszam jeszcze raz do tego wrócę, że to nie jest zasługą tego wójta, to 

nie jest zasługą tego wójta, to nie jest to wszystko z tamtego no pani radna, o czym Pani 

mówi.  

1.1.142 Lucyna Parol (Radna)  

Proszę pana, nie powiedziałam, pokazałam tylko, że 11 000 000 zł było pieniędzy. Proszę 

pana, że łatwo się robi, a teraz państwo napisaliście 2 projekty, nie otrzymaliście 

dofinansowania i wszystko jest w toku to w toku to w toku. Proszę mi pokazać, 1 chociaż 

projekt, który przez 3 lata zarządów i pana i pana wójta był złożony, gdzie otrzymaliście 

państwo dofinansowanie, bo na drogę na Kładno to nie pisaliście państwo to z racji 

covidu 1 000 000 zł dostaliście. Ja w tym sensie powiedziałam, że były to pieniądze 

pozyskane proszę pana, że łatwo się robi inwestycje, wtedy, gdyby Mścice nie były w 

projekcie w 2019 roku, gdyby Mścice wtedy nie otrzymały dofinansowania 2 700 to 

Mścicach nic by się nie robiło proszę pana, bo na Mścice jest tylko cały czas nagonka, że 

w Mścicach wszystko się robi i pan wójt zaniedbał też w Mścicach wykupienie działki 

200 m proszę pana, żeby zrobić dojście do domu Ludowego, widzi pan. Więc, o czym 

mówimy, ja powiedziałam że były pieniądze było łatwiej to zrobić był projekt proszę 

pana. I tego pan nie zaprzeczy, bo były pieniądze. 

1.1.143 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Pani radna, to ja panią informuje realizację inwestycji Mścice drogi osiedlowe, 

Borkowice-Śmiechów to były w wykonaniu bardzo trudne inwestycje, które miały dużo 

elementów źle przygotowanych i skończmy ten temat. Nie ma żadnej nagonki na żadne 

Mścice, tylko pani insynuuje że zasługi, które są czy inwestycje, które są wpisane tutaj w 

tą gazetkę, to są odbyły się bez udziału wójta Jaroniewskiego. To jest absolutnie 

nieprawda. Żadna. Pani radna, naprawdę proszę przeczytać ze zrozumieniem, tą gazetkę 

i będziemy dyskutowali.  

1.1.144 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dobrze, proszę państwa ja dziękuję jeszcze raz pana upominam, żeby nie pouczać pan 

ma swoją opinię na ten temat my mamy swoją (...) tu nie ma polemiki na sesji proszę 

pana polemika by była, jakby na każdej sesji był pan wójt, a nie przychodzi i w związku z 

tym obraża nas, ubliża nam w wypowiedziach prasowych, wypowiedziach radiowych. (...) 

No tak proszę pana, niestety takie rzeczy będę mówił i proszę nie przeszkadzać w tej 

chwili. To jest niestety w ten sposób się właśnie dzieli, bo odpowiedzi na trudne pytania 

są szkalowaniem pana wójta. To jest początek sprawy. 

1.1.145 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Ja odpowiedziałem w sposób merytoryczny na wszystkie uwagi pani radnej i wszystkich 

poprzednich państwa radnych, a pan znowu coś insynuje, rozmawiajmy merytorycznie. 
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1.1.146 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Ja nic nie insynuję proszę pana, tylko przedstawiam, jak to wygląda i dlaczego tak to 

wygląda proszę pana i pan ma swoje zdanie i proszę nas nie pouczać, bo mamy też 

swoje zdanie, mimo że z wiedzy wójta jesteśmy niedouczeni. 

1.1.147 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Wie Pan co jak tak będziemy rozmawiali, że ja państwa pouczam to ja powiem, że pan 

mnie też poucza. 

1.1.148 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę pan od początku pan przyszedł z takim nastawieniem. Dziękujemy za wskazanie 

nam jak mamy głosować. 

1.1.149 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Nie, dziwiąc się pierwszemu pytaniu, które dostałem. 

1.1.150 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Przed tym pytaniem, już pan odpowiedział. Proszę pana teraz tak ja mam pytanie 

dotyczące raportu czy z którychś stowarzyszeń gmina wystąpiła, bo nic na ten temat nie 

wiemy. Natomiast nie są tutaj wymienione 3 stowarzyszenia, związku gmin wiejskich RP, 

czy wystąpiliśmy stowarzyszenia samorządów drogi S6 i Stowarzyszenie gmin 

przyjaznych energii odnawialnej.  

1.1.151 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. 

1.1.152 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Szkoda. 

1.1.153 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Nie może nie szkoda, Panie Przewodniczący, tylko ja nie mam komputera w głowie, więc 

jeżeli jest takie pytanie. Pan je sformułował a ja odpowiem to, Nie wiem pisemnie czy na 

innej sesji, zobaczymy.  

1.1.154 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Ja mówię o zapisach raportu. 

1.1.155 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

No to jeżeli w raporcie nie ma to znaczy, że nie ma tych stowarzyszeń. 

1.1.156 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Aha czyli nie ma tak. 

1.1.157 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Dobra skończmy dobrze dobrze, odpowiedziałem nie wiem. 

1.1.158 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Powinien pan wiedzieć gdzie pan jeździł w delegację. 
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1.1.159 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Proszę pana, nigdzie już w delegację. Proszę mi, tu znowu czegoś nie insynuować. 

1.1.160 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dobra w raporcie, proszę państwa jest zapisane w zasadzie to tak dotyczy budżetu 

generalnie, ale w raporcie jest ten zapis bardzo niepokojący, jeżeli chodzi o to zadłużenie 

w przypadku śmieci blisko 400 000, gdzie zmieniliśmy stawkę opłaty za śmieci w 

miesiącu październiku. Zresztą tamtych uchwał śmieciowych było bardzo dużo i co 

chwilę je poprawialiśmy. Została zmieniona na 18 ja wówczas zadałem pytanie, czy to 

wystarczy na pokrycie tych środków. Odpowiedź otrzymałem, że tak wystarczy, nie mniej 

jednak na zakończenie budżetu na zamknięcie roku mamy tą różnice 392 zł. To jest 

bardzo poważna kwota, jako że gmina ma się zamykać na 0, czy w granicach zera. To jest 

też tutaj w raporcie wykazane i czy kroki podjęte zwyżką stawki do 29 zł pozwolą na to, 

że rok następny no uda się zamknąć blisko zera.  

1.1.161 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Dobrze jeszcze raz niech pan tylko samo pytanie proszę powtórzy.  

1.1.162 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

(...) Dlaczego zostaliśmy wprowadzeni w błąd ustalając stawkę 18 zł, która miała 

zabezpieczyć koszty wywozu odpadów i czy stawka obecna 29 zł, która obowiązuje czy w 

perspektywie tego półrocza, w jakiś sposób tutaj zabezpiecza nam bieżący rok?  

1.1.163 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Jest pan tutaj radnym dłużej niż ja wiem o istnieniu gminy Będzino i doskonale pan wie o 

tym, że jeżeli chodzi o ustalanie stawki śmieciowej i rozliczanie śmieci to stawkę 

prognozuje się i ustala się na podstawie jakiejś prognozy o tym, ile będzie przychodów z 

tytułu deklaracji śmieciowych, ile będzie wydatków. I tak została zapewne ustalona 

stawka 18 zł w roku 2020 i na tej podstawie została ustalona stawka w roku 2021. 

Zresztą jak pan również i państwo wszyscy wiecie temat śmieciowy jest tematem bardzo 

takim wrażliwym. Tak to powiem. Nikt z mieszkańców. Ja też nie lubię, kiedy muszę za 

śmieci płacić więcej. Natomiast nie da się zaprognozować stawki, która zagwarantuje w 

100% równowagę między wydatkami, a przychodami. Na śmieciach my nie możemy 

zarabiać, w związku z tym normalnym procesem jest to, że po pewnym okresie po 

sprawozdaniu może być to za pierwsze półrocze robi się taką poglądową analizą, w 

którym miejscu jesteśmy, co też nie daje pełnego obrazu, więc nie jest to w żaden 

sposób wykonalne, aby dostosować tak stawkę, żeby równowaga między przychodami i 

wydatkami była zachowana.  

1.1.164 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Myślę, że w okresie 3 kwartałów, które minęły, kiedy podejmowaliśmy kolejną uchwałę 

jakiś obraz już był, jeżeli chodzi o te sprawy.  

1.1.165 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

(...) O którym roku pan mówi? 

1.1.166 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

2020. 
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1.1.167 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

I w związku z tym, co zostało wg pana źle wykonane? 

1.1.168 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę pana, podejmowaliśmy uchwałę w październiku wzrost opłaty o złotówkę. 

Odpowiedź była na sesji, że te środki ta podwyżka zabezpieczy nam wyjście niejako na 0 

ze śmieciami do końca roku. Nie mniej jednak na zakończenie roku, mamy 392 000 zł 

brak.  

1.1.169 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

To znaczy, że albo przychody z deklaracji albo wydatki były wyższe. Taka jest prawda. Na 

dzień ustalania tej stawki prognoza była wskazywała na to, że ta niewielka podwyżka 

powinna zabezpieczyć temat. My też musimy staramy się tak proponować stawkę, żeby 

to nie uderzało po kieszeni mieszkańca, w jak najmniejszym stopniu. W zasadzie 

należałoby tą stawkę zmieniać kilka razy w roku, żeby mieć zachowany bilans i żeby być 

w zgodzie sumieniem, że nie zawyżamy w żaden sposób tej stawki.  

1.1.170 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę tu zgłasza się pani Krystyna Najdzion. 

1.1.171 Krystyna Najdzion (Radna)  

Dziękuję ja jeszcze wrócę do dwudziestego roku i do rezygnacji z projektu festiwal 

pszczół, no jest omawiany dwudziesty rok, więc wrócę do tego. Wiem, że też może mogę 

być posądzona o to, że to już się tak bez przerwy wraca i powiela, ale po prostu brak 

obiektywnych przyczyn rezygnacji z tego projektu, gdyż kwota 1 000 000 no trochę 

więcej jak 1 000 000 przy wkładzie 591 dalej jest takim niedosytem mieszkańców 

Strachomina, wiedząc już o tym, że teraz też nie dostaliśmy te 1 500 000, a jako teren 

popegeerowski. Bardzo im przykro mieszkańcom Strachomina, że nic nie będzie a w tym 

festiwalu Pszczół to było naprawdę była modernizacja budynku, jak również aktywność 

sportowa i połączenie tej drogi Tymień-Strachomino. Bardzo prosimy wiem, że to 

wracam do teraźniejszości, żeby uwzględnić w Polskim Ładzie Strachomino dziękuję.  

1.1.172 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję.  

1.1.173 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Czy tutaj w pani wypowiedzi były jakieś pytania, na które ma odpowiedzieć? Czy to było 

takie tylko stwierdzenie? No i też nie bardzo wiem, czemu to stwierdzenie ma służyć, 

dlatego że pani radna Najdzion temat był wyjaśniany wielokrotnie z jakiego powodu (...), 

ale jeżeli to ma być debata, to proszę zadać pytanie w takim razie.  

1.1.174 Krystyna Najdzion (Radna)  

To zadaje pytanie. Brak obiektywnych przyczyn rezygnacji z projektu dla nas.  

1.1.175 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Dobrze, kilkukrotnie obiektywne przyczyny rezygnacji były przedstawiane. To, co udaje 

mi się w tej chwili, że tak powiem z pamięci przytoczyć. Po pierwsze, zbyt mocno 

zaniżone koszty budowy drogi łączącej Tymień-Strachomino, tam było jakieś założenie 

już nie pamiętam procentów w tej chwili o części wykorzystania istniejących płyt i 
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przekładek nie do zrealizowania, to jest gruz do wyrzucenia. Kolejna rzecz to koszty 

budowy remontu świetlicy, z którym był powiązany znowu ten sam temat, który pojawił 

się przy przypadku Domu Kultury w Będzinie, a mianowicie zatrudnienia nie pamiętam 2 

etaty czy no nie pamiętam tego w tej chwili, czy 1,5 etatu pracowników, które mocno 

zawyżały ekonomicznie, to całe przedsięwzięcie przy niewielkim procencie 

dofinansowania. To było przedstawiane kilkukrotnie. Wracam do tego, ponieważ pani to 

znowu porusza, ale też pragnę powiedzieć to, co się dzieje. To, co pani również powinna 

zauważyć, i powiedzieć, że jeżeli chodzi o kwestie, tam były 3 zadania w tych pszczółkach, 

droga, świetlica i plac zabaw. Plac zabaw nie robimy nic w tym kierunku na razie 

otwarcie, natomiast droga projekt jest w tej chwili projektowany drugi odcinek drogi 

właśnie prosto do Was do Strachomina jest w projektowaniu. Na tę drogę nie 

składaliśmy wniosku jeszcze to pani źle zrozumiała, składaliśmy na pierwszy odcinek, 

który dotyczył drogi w samym Tymieniu, tu będziemy dopiero składać. I będziemy 

oczywiście korzystali ze wszystkich możliwych dostępnych dofinansowań, jeżeli chodzi o 

remont świetlicy, pozyskaliśmy środki z mielańskiej lokalnej grupy rybackiej, to też pani 

doskonale wie, że remont świetlicy będzie wykonywany. Też to było mówione już 

wielokrotnie, więc z tych 3 zadań, które były dotyczyły pszczółek, to możecie państwo 

mówić, że nie realizujemy placu zabaw.  

1.1.176 Krystyna Najdzion (Radna)  

Przecież nierozstrzygnięty był ten projekt a te 200 000 to co to jest na remont świetlicy. 

1.1.177 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Jeszcze raz, o czym pani mówi teraz? 

1.1.178 Krystyna Najdzion (Radna)  

No o tym o tym, który mieliśmy mieć z terenów popegeerowskich.  

1.1.179 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Ale, ale czy pani słucha, co ja mówię? 

1.1.180 Krystyna Najdzion (Radna)  

Tak. 

1.1.181 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Przecież powiedziałem wyraźnie, jeżeli chodzi o świetlicę, mówimy o świetlicy tak? 

Świetlicę dostaliśmy dofinansowanie z mieleńskiej lokalnej grupy rybackiej, to 

wielokrotnie było powtarzane i będziemy robili remont z tego dofinansowania.  

1.1.182 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Tutaj też akurat w tym punkcie chodzi o to, że mieliśmy zaplanowane na całą tę 

inwestycję gdzie już były przyznane środki 1 076 000. Z czego 591 chyba miała dołożyć 

gmina i to nie zostało zrealizowane i teraz no jesteśmy zainteresowani, jak to wyjdzie 

kosztowo w nowej wersji.  

1.1.183 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Ale panie przewodniczący, bo też bym chciał, żeby pan taką konkluzję do tego 

wszystkiego wypowiedział lub też, żeby wszyscy usłyszeli. Ja jeszcze raz powtórzę, to 

zadanie było rezygnacja z tego zadania była spowodowana bardzo wysokimi kosztami 
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realizacji nieadekwatnymi do tego, co było złożono we wniosku o dofinansowanie. Nie 

było realne wykonanie przekładki drogi, gdzie się mówiło o odzyskaniu 60% płyt, a więc 

koszty tej drogi zdecydowanie wyższe niż, które były w dofinansowaniu i zatrudnienie 1,5 

etatu pracowników zbędnego w tym momencie, który również generowało obciążenie 

dla gminy przez kilka lat, no. To było wałkowane, więc jeżeli chcecie państwo, żeby to 

przypomnieć, to przypominamy takie były powody. 

1.1.184 Barbara Grudzień (Radna)  

Ja chciałam tutaj zapytać właśnie o ten projekt na tą drugą część drogi Tymień-

Strachomino. Gdzieś tam wcześniej w rozmowach było, że ta droga przepraszam będzie 

podzielona na 3 etapy, czyli ten pierwszy etap, żeby tam po prostu przejścia, gdyby te 

środowiskowe badania nie wiem jak to się fachowo nazywa. I tak wstępnie jak były te 

wcześniejsze spotkania to była taka rozmowa, że będzie pierwszy etap około 900 m 

później, że będzie drugi etap do szóstki, a trzeci etap od szóstki w kierunku Strachomina 

do tej drogi powiatowej. Teraz tu rozumiem, że to ta pozostała część, jeżeli zostanie 

zrealizowany remont drogi tej około kilometra w Tymieniu, to ten drugi etap obejmuje 

już całą pozostałą część drogi nie dzieląc na 2 etapy? 

1.1.185 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, jeśli chodzi o przebudowę dróg, to niestety w 

aktualnym stanie prawnym przepisów obowiązujących w tym zakresie remonty 

przebudowy dróg do długości 1 km nie wymagają postępowania związanego z ochroną 

środowiska. W związku z tym część w znacznej korzystamy z tego przywileju czy z tego 

wyjątku, żeby dzielić dłuższe odcinki, nie wchodząc w niepotrzebną część opracowań 

środowiskowych, tj. raport oddziaływania inwestycji na środowisko. Procedura w czasie 

określona na minimum 6 do 8 miesięcy jest to sporządzenie czy wydatkowanie kwot.  

1.1.186 Barbara Grudzień (Radna)  

Panie Marku ja wejdę tylko w słowo, mi chodzi o to, czy ten czy ta pozostała część drogi, 

tak jak zapisane, bo krótko nie chcę w jakiś tam dokumenty coś jest zapisane 3,1 km, 

czyli w momencie, kiedy zostanie zrealizowany odcinek tego kilometra w Tymieniu, to ta 

pozostała część jest jako 1 etap nie dzielony na 2 następne etapy, bo wcześniej, zanim 

do czegokolwiek dochodziliśmy do remontu drogi. To była mowa właśnie w związku z 

tym środowiskiem, że podzielimy ten odcinek na 3 etapy. Tu pierwszy do km, później do 

szóstki i od szustki dalej Strachomino, jak gdyby 3, a tu z tego zapisu wynika, że pierwszy 

etap to jest ten powiedzmy kilometr w Tymieniu już jest projekt wszystko, a następny 

etap w całości już jako 1 etap o to mi chodzi, czy to będzie 1 etap, czy też będzie 

etapowana ta pozostała część o nic więcej.  

1.1.187 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Ten wstęp właśnie służy po to, żeby państwu szczegółowo odpowiedzieć, właściwie ta 

odpowiedź sama by się nasunęła, gdyby państwo pozwolili mi skończyć moją pierwszą 

wypowiedź. Natomiast nie, jeśli nie ma takiej potrzeby, żeby państwu tłumaczyć. Powiem 

tak jedna i druga wersja jest rozważana. Kwestia tego, czy ten pierwszy odcinek chcemy 

zrobić w szybkim tempie, czy chcemy go przedłużyć poprzez wprowadzenie obowiązku 

sporządzenia raportu ochrony na środowisko. (...) 



33 
Transkrypcja z XXXIX Sesji Rady Gminy w Będzinie, 29.07.2021 r. 

 

1.1.188 Barbara Grudzień (Radna)  

Dlatego mowię jest zapis, że jest drugi etap, a nie ma wzmianki, że może być to w 2 

etapach i tylko o to mi chodziło. Dziękuję bardzo.  

1.1.189 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Ja może państwu jeszcze dopowiem parę rzeczy, które powinny trochę naświetlić, jak te 

procesy różne są ze sobą powiązane i co o czym decyduje. Mianowicie jakiś przykład 

może w tej chwili jest temat Polski ład. Czy jeżeli Polski ład. I teraz na jakiekolwiek inne 

dofinansowanie, żeby móc starać się o to dofinansowanie, to my musimy mieć 

dokumentację kompletną, więc oczywiście wygodniej by było dla nas, abyśmy ten cały 

odcinek potraktowali jednorazowo, ale jeżeli będzie taka sytuacja, że będziemy musieli 

szybko złożyć wniosek, to ten projekt szybko podzielimy i złożymy wniosek taki, który 

będziemy mogli w krótkim czasie zrobić, czyli bez wszystkich uwarunkowań 

środowiskowych. No tak się normalnie działa, tak, żeby uzyskać lub czegoś nie stracić. 

Więc trudno jest w tej chwili odpowiedzieć, ale pani to doskonale wie pani radna, jak to 

wygląda, dlatego ja przypominam tym, co nie wiedzą i przypominam też mieszkańcom, 

jak ten proces z grubsza wygląda. Dobra nie będę się już dalej w szczegóły zagłębiał.  

1.1.190 Eugenia Imbiorowska (Radna)  

Panie wójcie, ja chcę zapytać czy w naszej gminie działają koła gospodyń wiejskich jako 

stowarzyszenia?  

1.1.191 Wioletta Mróz (Insepktor ds. ewidencji działalności gospodarczej)  

Nie oczywiście, że nie, koła gospodyń jako stowarzyszenia, stowarzyszenia to 

stowarzyszenia a koła gospodyń to się same zawiązują, jeżeli chodzi o domy, że tak 

powiedzmy, wiem, że na pewno było Koło Gospodyń w Dobrzycy, jeszcze też w Będzinie 

powstało za świętej pamięci Anii Wieczorek, ale to nie jest Stowarzyszeniem. Koło 

gospodyń to nie jest Stowarzyszenie. 

1.1.192 Eugenia Imbiorowska (Radna)  

Na pewno na pewno? No to raczej jest właśnie takim się, że jako działania 

stowarzyszenia, ale jeszcze jedno mam pytanie dotyczące użytkowania tego samochodu 

naszego Dacii Duster, ja tu nie będzie się rozwlekała, ale chcę zapytać, dlaczego pan wójt 

nie jeździ samochodem służbowym na wyjazdy służbowe. I tu chciałam właśnie się 

odnieść do tej wypowiedzi, to Pan powiedział, że pan nie jeździ to chodzi o rok 2019 też 

jest właśnie, że wyjazd 4 osób do Niemiec prywatnym samochodem pana zastępcy. I 

jeszcze 1 sprawa dotycząca np. pracowników GOPS to jest to samo, dlaczego też nie 

jechały samochodem służbowym na szkolenia do Zakopanego i może moje jeszcze takie 

pytanie dotyczące tego roku. Czy panie otrzymały odrębne delegacje na przejazd 

własnym samochodem, jak jechały w tym roku do Zakopanego.  

1.1.193 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Pani radna, może tak odpowiem, jeżeli chodzi o rok 2020, a pozostałe pytania, proszę 

skierować do informacji publicznej, dostanie pani odpowiedź. Ja na tak zadane pytania 

nie umiem pani odpowiedzieć, jeżeli chodzi o delegację, oczywiście tutaj pan 

przewodniczący mnie trochę, że tak powiem, podgrzał tak powiem i oczywiście 

powiedziałem, że nie jeżdżę, bo ja z założenia, nie jeżdżę na żadne delegacje, natomiast 

faktycznie byliśmy w delegacji w Niemczech. Jak pani doskonale wie, to chodziło o to 
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Stowarzyszenie, a właśnie nie wiem czy to nie było w 2019, a teraz mówimy o 2020 no to, 

być może, ale nie pamiętam dokładnie, byłem raz w delegacji w Poznaniu na posiedzeniu 

nadzwyczajnym stowarzyszenia dotyczącego drogi S11. Dobrze, czy mam wytłumaczyć, 

dlaczego do Niemiec nie pojechaliśmy moim samochodem? 

1.1.194 Eugenia Imbiorowska (Radna)  

Nie, dlaczego pan wójt nie korzysta z samochodu. 

1.1.195 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

A to nie jest do mnie pytanie. 

1.1.196 Eugenia Imbiorowska (Radna)  

To do kogo? 

1.1.197 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Do wójta. 

1.1.198 Eugenia Imbiorowska (Radna)  

No ale nie ma go. 

1.1.199 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

To proszę skierować na piśmie jako informację publiczną i pani ją dostanie. Nie ma 

problemu, a ja mogę podpowiedzieć, jak pani nie chce, dlaczego byliśmy w Niemczech 

moim samochodem, bo ja bym się tą Dacią bał jechać do Niemiec. Taka jest odpowiedź. 

Ona jest w takim stanie i to jest tego typu samochód, że ja bym się bał nim jechać. To 

jest moje zdrowie, tyle na ten temat. Przepraszam niech pani się cieszy, że w ogóle ja ten 

prywatny samochód chce do takich celów służbowych używać, bo on nie jest wart tego, 

te wyjazdy nie są warte tego. 

1.1.200 Eugenia Imbiorowska (Radna)  

Dobrze ale to jest marnotrawienie publicznych pieniędzy. Panie wójcie, to my się 

kierujemy do mieszkańców, to nie jest.. 

1.1.201 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Odpowiedziałem pani na pytanie. Staram się powiedziałem generalnie nie jeżdżę na 

delegację, jeżeli była sytuacja, że trzeba było do Niemiec pojechać, to zgodziłem się 

pojechać swoim samochodem. Koszt tego wyjazdu nie pokrywał kosztu eksploatacji tego 

samochodu. Czy to do pani dociera, czy nie.  

1.1.202 Eugenia Imbiorowska (Radna)  

Nie proszę pana dziękuję.  

1.1.203 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

(...) Wielokrotnie padały głosy. Siedzimy tutaj już dobre 2 godziny może być. 

1.1.204 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę Pana zmierzamy do końca, podejmiemy uchwałę i zrobimy przerwę. 

1.1.205 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Ale ja jednak poproszę o przerwę teraz. 
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1.1.206 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę Pan Jóźwiak proszę. 

1.1.207 Andrzej Jóźwiak (Radny)  

Panie Wójcie, słuchałem pana uważnie, nie wszystkim się do końca podobało ale 

powiem w ten sposób mówił pan także ten raport służy temu, że co trzeba zmienić, co 

trzeba poprawić nad czym musimy popracować, więc ja wydaje mi się, że przede 

wszystkim powinniśmy zacząć pracować nad lepszą komunikacją nad rozmową. Tutaj 

powinien być pan wójt na komisji powinien być pan i wtedy nie byłoby takich dziwnych 

dyskusji, jakichś krzyków itd. i przede wszystkim debata, panie wójcie, to nie jest jakiś 

tam program jeden z 10. Tutaj mówimy, żeby poprawić coś żeby było lepiej 

niekoniecznie nie muszą być pytania. Zresztą sama nazwa debaty trzeba było gdzieś tam 

zajrzeć w słownik wyrazów obcych. Z tego, co wiem, to nie są tylko pytania. Dziękuję. To 

ja nie zadałem pytania pań. 

1.1.208 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

No właśnie nie wiem, czemu to wypowiedź służyła, bo tak naprawdę..  

1.1.209 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Służyła wyrażeniu opinii przez Pana Radnego na temat komunikacji między organem 

wykonawczym. 

1.1.210 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Czyli to nie dotyczyło raportu. 

1.1.211 Andrzej Jóźwiak (Radny)  

Raportu. 

1.1.212 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Nie to też raportu tak proszę pana.  

1.1.213 Andrzej Jóźwiak (Radny)  

I dokończę jeszcze dalej, bo w sumie pan mi tutaj przerwał od razu mi się przypomina, 

taka sytuacja z grantów sołeckich z 2020 roku, gdzie sołectwo Łekno dostało 10 000 

dofinansowania, 18 000 z funduszu sołeckiego, przeznaczyli na tę inwestycję. To jest tzw. 

budowa wiaty razem z ogrodzeniem, zrobieniem polbruku. Całość to było 28 000 z tego 

po tym wszystkim co mieszkańcy zrobili. Ja myślę, że to razy 2, 28 000, to tam ludzie się 

zaangażowali swoją pracę swoim sprzętem, ale wracam do czego właśnie na temat tej 

komunikacji. My byśmy nie dostali tego grantu, żebyśmy nie skorzystali z informacji z 

innych gmin, bo mieliśmy ten grant oddać, dlaczego? Bo nie było z kim rozmawiać. Ten 

Grant dostaliśmy, dlatego że skorzystaliśmy z pomocy z innego samorządu. Dlatego cały 

czas twierdzę, że lepsza komunikacja rozmowa i przede wszystkim tu powinna być wójt, 

wicewójt nie tylko na sesję, ale i na komisję i nie raz czy 2 × w roku, bo to niczemu nie 

służy. Teraz tylko są jakieś pyskówki jakieś niedomówienia po co to? Przecież my tutaj 

jesteśmy po to, żeby żyło się przede wszystkim mieszkańcom lepiej, a nie, żebyśmy się 

tutaj kłócili nawzajem, dziękuję.  

1.1.214 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję czy ktoś? Proszę.  
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1.1.215 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

W zasadzie to mógłbym to podsumować tylko 1 zdaniem. Ja to nazywam brakiem 

współpracy, to wielokrotnie mówiłem o tym, ale państwo widzicie tylko 1 stronę, tylko 

widzicie siebie i uważacie, że to wójt czy ja razem z wójtem bo przecież pracuje razem z 

wójtem, nie współpracujemy. Szanowni Państwo, sami widzicie, że to do niczego 

dobrego nie prowadzi, no bo tak naprawdę jak ktoś ogląda, tą całą sesje dzisiaj i tą naszą 

debatę, to myślę, że większość z mieszkańców wyciągnie jeden wniosek. Jest konflikt, nie 

ma komunikacji. Państwa pytania, to nie są zwróćcie uwagę, czy Wy pokazaliście chociaż 

1 element na ja to już mówiłem, na plus, który został wykonany w okresie ostatniego 

roku, czy nawet jak wracacie, czasami gdzieś wstecz. Wy pokazujecie tylko jakieś przytyki, 

wy tylko szukacie czegoś, a bo tutaj jest zła cyferka, a bo tutaj jest nie dopisane. Pokażcie 

te plusy. Widzicie je czy nie? Tyle.  

1.1.216 Andrzej Jóźwiak (Radny)  

Panie wójcie, to jest debata. To jest debata i debata to jest z francuskiego roztrząsać, 

uderzać, rozbijać na kawałki dyskusja o sformalizowanej formie, która dotyczy wyboru 

najlepszego rozwiązania omawianego problemu. Nic więcej.  

1.1.217 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

No dobrze, to w myśl tego, co pan przeczytał, to proszę mi powiedzieć, która z 

wypowiedzi, która tutaj dzisiaj padła, jest typowo elementem debaty, która ma coś w 

przyszłości zmienić i poprawić. Proszę mi dać przykład, bo ja na razie nie mogę zebrać 

żeby tutaj coś takiego wogóle padło. 

1.1.218 Andrzej Jóźwiak (Radny)  

Proszę pana, przykład mojej wypowiedzi, że brakuje jest czego brakuje, czego brakuje, 

czego brakuje przed chwilą Pan powiedział, no i komunikacji współpracy, a czego nie ma 

współpracy, bo jak ma być pracy, jeżeli nie ma komisji na sesji wójta czy zastępcy.  

1.1.219 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Panie Radny, wójt kiedyś się wypowiedział na ten temat. Ja to przytoczę, wójt 

wypowiedział się w 1 sposób, że uczestnictwo wójta w sesjach to jest przywilej a nie 

obowiązek. I wójt z tego przywileju na początku korzystał skrupulatnie. Chodził na sesję, 

zresztą ja też chodziłem. Zobaczcie do czego to doprowadziło, ponieważ zaczęliście w ten 

sposób pracować z nami, jak to dalej prezentujecie wy nie współpracujecie wy 

próbujecie kontrolować, znajdować, domniemywać, jakieś wnioski do prokuratury jakieś 

raporty, które mówią, że wójt coś, coś zrobił, co nie jest udowodnione. Szanowni 

Państwo, to nie jest współpraca, to wy chcecie poprzez nakaz, czy jakąś kontrolę 

wywołać element współpracy. Wójt realizuje zadania dla mieszkańców, co widać w 

raporcie, co widać w tej gazetce i to są rzeczy, które się dzieją, natomiast Wy działacie 

tylko w 1 kierunku, żeby temu przeszkodzić, żeby udowodnić że ten wójt tego nie zrobił, 

że to nie jest zasługa, że w ogóle on ja no rozumiem, że jego nie chcecie tutaj. Wy nie 

chce współpracować.  

1.1.220 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Ja myślę, że niech pan już skończy, tą wypowiedź, bo proszę pana, to nie ja 

powiedziałem, że panu wójtowi rada i radni są niepotrzebni, (...) Nie skończyłem Proszę 

pana i tę polemikę skończymy, bo jeszcze niech pan mi wytłumaczy działalność wójta 
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między sesjami, co my mamy z tego wiedzieć i co my wiemy, jaka tu jest informacja? 

Punkty zapisane, gdzie był co robił. Co osiągnął, niech nam powie, co zrobił, jaka jest 

koncepcja spotkania, co ustalono na spotkaniu o taka informacja jest nam potrzebna. A 

w związku, że jej nie ma no to stąd m.in. są takie sytuacje, że stawiani jesteśmy przed 

faktem dokonanym, bo państwo już coś zrobili, a nam się tylko przedstawia zmiany w 

budżecie zrobić czy wykonać takie, czy inne rzeczy po faktach, które bez konsultacji z 

nami państwo wykonali sami. Kończymy proszę państwa dyskusje nad raportem o stanie 

gminy i proszę przygotować tutaj będziemy głosowali nad udzieleniem wotum zaufania 

dla wójta gminy. (...) Proszę państwa, projekt uchwały nr 1, który mamy w sprawie 

udzielenia wójtowi gminy Będzino wotum zaufania. Na podstawie art. 5a i 28 ust. 9 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Tekst jednolity dziennik 

urzędowy 2020 roku poz. 713 Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje. Po 

zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Gminy w Będzinie postanawia 

udzielić wotum zaufania wójtowi gminy, Będzino. § 2 uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Głosujemy, kto z państwa jest za udzieleniem wotum zaufania wójtowi. A kto 

jest przeciw, kto się wstrzymał proszę zagłosować. Dziękuję głosowało 13 radnych, 1 głos 

jest za udzieleniem absolutorium, 12 głosów przeciw udzieleniu, wotum zaufania, 

przeproszam. Stwierdzam, że wotum zaufania nie zostało udzielone wójtowi gminy. 

Ogłaszam proszę państwa 10 minut przerwy, bo czas mamy już taki. 

Pkt. 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 r. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 02:38:30 – 04:15:57 

1.1.221 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Wznawiamy obrady sesji po przerwie. Pkt 5 sprawozdanie z wykonania budżetu gminy 

za rok 2020. W pierwszym punkcie mamy przedstawienie sprawozdania z wykonania 

budżetu oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Opinie poszczególnych komisji z 

wykonania budżetu, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego. Proszę oddaję głos Pani Skarbnik.  

1.1.222 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

Dzień dobry, witam wysoka Rado, Szanowni mieszkańcy. Sprawozdanie z wykonania 

budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia zostało przyjęte zarządzeniem 

214 w 2021 roku z dnia 31 marca 2021 roku. Zarządzenie to wraz ze sprawozdaniem 

opisowym zostało dostarczone w dniu 31 marca Regionalnej Izby Obrachunkowej, jak i 

też wysokiej radzie. Pozwolę sobie pokrótce przedstawić dane, jakie wynikają z 

wykonania budżetu za 2020 rok. Wrócę do danych pierwotnych, gdzie uchwałą Rady 

Gminy w Będzinie z dnia 30 grudnia 2019 roku nr V/115/19 został przyjęty projekt 

budżetu na 2020 rok, w którym dochody łącznie zamykaliśmy kwotą 55 277 711 zł 14 gr. 

Wydatki zamykaliśmy w wysokości 58 771 822 zł 81 gr. Planowaliśmy na dzień 1 stycznia 

deficyt w wysokości 3 494 111 zł 67 gr. Planowany deficyt miał zostać pokryty z tytułu 

emisji obligacji długoterminowych. Przychody na dzień 1 stycznia były planowane w 

wysokości 8 020 504 zł 35 gr rozchody w wysokości 4 526 392 zł 68 gr. W trakcie roku 

dokonano zmian w zapisach w uchwale budżetowej na podstawie uchwał Rady Gminy 

jak i również zarządzeniami Wójta Gminy Będzino, gdzie dochody zamknęliśmy kwotą w 
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wysokości 55 510 384 zł 82 gr wydatki w wysokości 51 603 468 zł 81 gr. Na koniec roku 

planowana nadwyżka wyniosła 3 906 916 zł 1 gr, którą przeznaczono na spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3 840 916 zł 1 gr oraz na wykup papierów 

wartościowych wysokości 66 000. Przychody na koniec roku planowaliśmy w wysokości 

171 000 rozchody w wysokości 4 077 916 zł 1 gr. Szanowni mieszkańcy, dochody, jakie 

zostały wykonane na koniec ubiegłego roku wyniosły 55 510 384 zł 82 gr z podziałem na 

dochody bieżące wyniosły 49 042 302 zł 31 gr dochody majątkowe wykonaliśmy w 

wysokości 6 468 082 zł 51 gr. Wydatkowaliśmy łącznie w ubiegłym roku 51 603 468 zł 

81 gr. W tym przeznaczyliśmy na wydatki bieżące 47 141 745 zł 89 gr na wydatki 

majątkowe 4 461 722 zł 92 gr. Powstała nadwyżka w wysokości 3 906 916 zł 1 gr 

przychody planowaliśmy w wysokości 171 000 rozchodzą w wysokości 4 077 916 zł 1 gr i 

wykonanie. Dochody łącznie, jakie wpłynęły na konto Urzędu Gminy Będzinie do końca 

ubiegłego roku wyniosły 52 090 268 zł 40 gr w podziale na bieżące, gdzie wpłynęło nam 

48 096 218 zł 88 gr, dochody majątkowe wyniosły 3 (...) 949 zł. 52 gr wydatki łącznie 

wyniosły 49 032 992 zł 70 gr w tym bieżące 44 787 419 zł 13 gr wydatki majątkowe 

4 248 573 zł 57 gr. Powstała nadwyżka w wysokości 3 057 275 zł 70 gr. Przychody 

ogółem, jakie osiągnęliśmy w ubiegłym roku wyniosły 256 082 zł 19 gr rozchody 

wykonaliśmy wysokości 2 088 243 zł. Do tego po dokonanych korektach wysoka Rado, 

tak jak było prezentowane na komisji, dochody zmalały do wysokości 52 081 247 zł i 4 gr 

spowodowane to było z korektą dotyczącą zwrotu niewykorzystanych środków na 

dotacje otrzymaną z urzędu wojewódzkiego. Do przesłanego zarządzenia do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej, które również państwo otrzymaliśmy z opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w dniu 26 kwietnia, którą pozwolę sobie przeczytać, uchwała nr 

38.160.ZP 21 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 

23 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy 

Będzino sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Będzino na 2020 rok wraz z 

informacją o stanie mienia komunalnego. Na podstawie art. 13 pkt 5 w zw. z art. 19 ust. 

2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 2137) - Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, w 

osobach: 1. Jolanta Kuźmicka - Przewodnicząca, 2. Marcin Binaś - Członek, 3. Marek 

Dulewicz - Członek pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy 

Będzino za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Uzasadnienie. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Będzino1 za 2020 rok wraz z informacją o 

stanie mienia komunalnego zostało przedłożone przez Wójta Gminy Będzino 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, Zespół Zamiejscowy w Koszalinie w dniu 

31 marca br. Skład Orzekający wydając niniejszą opinię oparł się na przeprowadzonej 

analizie danych ujętych w sprawozdaniu z uwzględnieniem ich istotności dla gospodarki 

finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz analizy uchwały budżetowej oraz jej 

zmian dokonanych w trakcie roku, a także danych wykazanych w sprawozdaniach 

budżetowych oraz w zakresie operacji finansowych sporządzonych wg stanu na dzień 31 

grudnia 2020 r. Przedłożone sprawozdanie zostało sporządzone prawidłowo pod 

względem formalnym. Skład Orzekający stwierdził, iż spełnia ono wymogi określone 

przepisami art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) i uwzględnia: 1) dochody i wydatki 

budżetu w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej, 2) zmiany w planie 

wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa 
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w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku 

budżetowego, 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Dane ujęte 

w sprawozdaniu z wykonania budżetu zgodne są z danymi wykazanymi w 

sprawozdaniach porządzonych na podstawie rozporządzeń: Ministra Rozwoju i 

Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1564) oraz Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań 

jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1773), a także spełniają wymogi rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 

2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i 

rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1053, ze zm.). Ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok oraz sprawozdań 

budżetowych, o których mowa wyżej wynika, iż: 

1. W 2020 r. zrealizowano dochody w wysokości 93,84% planu, które w podziale na 

bieżące i majątkowe wyniosły odpowiednio 98,07% i 61,75% planu. Wydatki budżetowe 

wykonano na poziomie 95,02% planu. Wykonanie wydatków bieżących w stosunku do 

ich rocznego planu wyniosło 95,00%. Plan wy-datków majątkowych zrealizowano w 

95,22% planu. 

2. Budżet 2020 r. zamknął się nadwyżką tj. większymi dochodami od zrealizowanych 

wydatków w wysokości 3 057 275,70 zł. 

3. Realizacja wydatków bieżących za 2020 r. nie przekracza osiągniętego w tym okresie 

poziomu dochodów bieżących, co dało podstawę zachowania wymogu określonego w 

art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych na koniec roku budżetowego. 

4. Na podstawie analizy przedmiotowego sprawozdania, dokonanej w zakresie 

wydatkowania środków publicznych, nie stwierdzono przekroczeń planu wydatków, 

stwierdzono natomiast wystąpienie zobo-wiązań wymagalnych w wysokości 2 807,47 zł, 

co świadczy o niezachowaniu terminowości regulowania ich płatności 3. W części 

opisowej sprawozdania wskazano, że: ,,zobowiązanie z tytułu zakupu mate-riałów 

powstało w związku z dostarczeniem faktury do referatu finansów w dniu 14 stycznia 

2021 r., kwota 2 689,47 zł wynikająca z faktury została zapłacona w dniu 14 stycznia 2021 

r. Od powyższego zo-bowiązania gmina nie poniosła dodatkowych kosztów. 

Zobowiązanie w kwocie 118,00 zł wynika z wypła-ty ekwiwalentu strażakom za udział w 

akcji, zobowiązanie to wynikło z braku oświadczeń o numerze kont. Do dnia złożenia 

sprawozdania zobowiązanie nie zostało uregulowane.” Zobowiązania niewymagalne z 

terminem płatności przypadającym w 2021 r. stanowiły 3,53% wykonanych wydatków. 

5. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost należności wymagalnych o 3,31%. 

Wartość należności wymagalnych stanowi znaczącą kwotę 3 378 800,37 zł, zaległości w 

stosunku do minionego okresu zwiększyły się o 108 064,62 zł, co wymaga podejmowania 

zdecydowanych i skutecznych działań egzekucyjnych. 

6. Przychody budżetu zrealizowano z tytułu wolnych środków (256 082,19 zł), o których 

mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 

7. W 2020 r. dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek, wykupu 

papierów wartościowych w wysokości 51,21% planowanych z tych tytułów rozchodów4. 
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8. Na koniec okresu sprawozdawczego JST nie posiadała niewymagalnych 

(potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji innym podmiotom 

na realizację zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego, których potencjalna 

spłata zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, obciążałaby planowane w 2021 

r. wydatki budżetowe. 

9. Zadłużenie JST z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zmniejszyło się w okresie 

sprawozdawczym do kwoty 12 281 076,01 zł, tj. 23,58% wykonanych dochodów. 

10. Wartości wykonania budżetu na koniec 2020 r. wskazują na zachowanie 

dopuszczalnego wskaźnika obciążenia budżetu spłatą długu, o którym mowa w art. 243 

ustawy o finansach publicznych. 

11. Z danych zamieszczonych w opiniowanym sprawozdaniu wynika, że realizowano 

dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami 

wykonywania budżetu jednostki, które dotyczyły m.in.: 

1) wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na 

funkcjonowanie systemu gospodarowania tymi odpadami – uzyskane w roku 

budżetowym dochody ze wskazanych opłat były niższe o kwotę 302 274,03 zł niż wydatki 

poniesione na pokrycie kosztów funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi. Zaległości w przedmiotowej opłacie wynoszą 437 074,36 zł 

(wzrost do minionego okresu o 14 108,41 zł), Skład Orzekający poddaje pod rozwagę 

władzom gminy zintensyfikowanie działań windykacyjnych. 

Skład Orzekający ponownie wskazuje na treść art. 6r ust. 2e ustawy, zgodnie z którym w 

zawartej w sprawozdaniu rocznym informacji o wydatkach poniesionych na 

funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami wyszczególnieniu, wraz z 

objaśnieniami, podlegają następujące koszty wskazane w tym artykule: 

- obligatoryjne (ust. 2) na: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie 

odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych, obsługę administracyjną systemu oraz edukację ekologiczną w zakresie 

prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, 

- fakultatywne (ust. 2a-2c) na: wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do 

zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym, utworzenie i utrzymanie punktów napraw i 

ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami, usunięcie 

odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i 

magazynowania, wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w 

pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie 

oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 

technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i 

porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, 

Skład Orzekający wskazuje, że przedłożone sprawozdanie opisowe nie zawiera objaśnień 

– przedstawiono jedynie w ujęciu tabelarycznym zestawienie wydatków bez ich 

rozróżnienia zgodnie z ustawowym wymogiem na wydatki obligatoryjne i fakultatywne. 

2) dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
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uzyskane na podstawie ustawy o wychowaniu i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 7, które 

przeznaczono na wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania 

narkomanii; 

3) dochody uzyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska8 (dział 900, rodz. 

90019) w całości przeznaczone zostały na wydatki bieżące, co jest wymagane przepisami 

art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 cyt. ustawy. 

Wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Izbie przedstawiona została informacja o 

stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 267 ust.1 pkt 3 

ustawy o finansach publicznych. W ocenie Składu Orzekającego przedłożona informacja 

została opracowana zgodnie z wymogami powołanego wyżej przepisu. 

Skład Orzekający dokonał oceny sprawozdania pod względem kryterium jego zgodności 

z prawem. Przedmiotem opiniowania była zgodność jego zakresu i szczegółowości z art. 

267 i art. 269 ustawy o finansach publicznych, zgodność danych ujętych w sprawozdaniu 

z danymi wynikającymi z ewidencji uchwał organów jednostki samorządu terytorialnego 

oraz ze sprawozdaniami budżetowymi. Mimo tego, że ze względów formalnych 

sprawozdanie zawiera wybrane informacje o gospodarce finansowej prowadzonej w 

ramach budżetu, opinia nie stanowi oceny jego wykonania. Ocena działań organu 

wykonawczego w zakresie stopnia realizacji budżetu pod kątem gospodarności i 

celowości przy wykonaniu budżetu należy do organu stanowiącego jednostki samorządu 

terytorialnego. 

W tym stanie rzeczy Skład Orzekający postanawia jak na wstępie. 

Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej 

ustawy o regio-nalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do 

Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały. Przewodniczący 

składu orzekającego pani Jolanta Kuźmicka.  

1.1.223 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję, bo ja myślę, że tam szczegóły, które omawialiśmy na komisji, tutaj nie 

będziemy na nowo, natomiast jeśli nasunęły się dla państwa radnych jakieś zapytania 

czy coś do wyjaśnienia, to bardzo proszę o zabieranie głosu. Proszę pani Barbara 

Grudzień.  

1.1.224 Barbara Grudzień (Radna)  

Dziękuję bardzo, ja w trakcie omawiania na wspólnym posiedzeniu miałam tam sporo 

pytań i w związku z tym no większość odpowiedzi uzyskałam, jak otrzymałam pismo od 

komisji budżetowej od pana przewodniczącego, większość tych odpowiedzi uzyskałam 

tutaj na te moje pytania, które tam były może nie w 100% jest to zadowalające, gdzie ale, 

ale jest ta odpowiedź, o którą pytałam właśnie na tym omówieniu tego sprawozdania. I 

tu proszę państwa, no tylko taka moja 1 sugestia, bo nie mieliśmy na poprzednim tym 

sprawozdaniu wskazane porównania zaległości 19 i 20 rok. Tej odpowiedzi jest takie 

zastanawiające, ponieważ w osobach prawnych jest wzrost tych zadłużeń o około 34% 

jest to dosyć poważne zadłużenie, wzrost tego zadłużenia. To jest taka moja tylko tu 

uwaga jest podobnie. Ja miałam takie zastrzeżenie do tego sprawozdania podczas 



42 
Transkrypcja z XXXIX Sesji Rady Gminy w Będzinie, 29.07.2021 r. 

 

omawiania tego sprawozdania, że jest bardzo okrojone to sprawozdanie, bo nie ma tej 

części opisowej, tylko jest tabelaryczne, gdzie nawet tu w tym piśmie z Rio też został taki 

zapis, że brak jest co prawda zgodnie z przepisami prawa, że jest przedstawione tylko 

tabelarycznie, a brak tej informacji opisowej, ale tam, gdzie ja miałam wątpliwości, to 

mam tutaj to wyjaśnione. Także to jest tylko tyle, jeżeli chodzi o z mojej strony i tu 

jeszcze tylko taka sugestia, bo w tym piśmie by trzeba było w tej odpowiedzi do 

przewodniczącego, zaznaczyć, że to nie jest przewodnicząca rady, tylko przewodniczący 

rady. Taki błąd, to się któryś raz z kolei powtarza to nie dotyczy sprawozdania, ale pisma 

gdzie odpowiada do przewodniczącego rady. Także ja mam tutaj tyle w tym temacie 

dziękuję bardzo.  

1.1.225 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

No właśnie płci nie zmieniłem. W związku z tym trzeba by tam inaczej zapisać, to jest 

stały zapis w komputerze. Proszę tak, proszę, kto chciałby zabrać głos jeszcze? (...) 

1.1.226 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

Pozwolę sobie ustosunkować do wypowiedzi pani Barbary. Chodzi o wydatki 

przedstawione odnośnie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie 

wysoka Rado, tak jak wspominałam na komisji, że na stronie 34 mają państwo rozpisane, 

jedyne mój że tak powiem błąd, że nie napisałam, że wydatki są obligatoryjne, nie 

podzieliła jej na fakultatywne, tylko wymieniłam ABCD. To jest taka nieprawidłowość. Co 

do wzrostu zobowiązań od osób prawnych to może pani, która się zajmuje egzekucją, 

wyjaśni państwu powstałą sytuację.  

1.1.227 Barbara Grudzień (Radna)  

Ja tu powiedziałem o tym, że jest wzrost duży, jeżeli chodzi o osoby prawne, ale trzeba 

też zauważyć, bo nie wiem, czy radni zauważyli, że jest jednak zmalało zadłużenie na 

wodach i na ściekach, czyli są też i plusy tego wszystkiego. Dziękuję przepraszam, że bez 

pozwolenia pana przewodniczącego zabrałam głos. 

1.1.228 Agnieszka Ligęza (Podinspektor ds. windykacji i egzekucji 

administracyjnej)  

Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o osoby prawne, było prowadzone postępowanie, były 

wątpliwości co do naliczania tej składki za ten podatek zostało to wyjaśnione. Złożona 

odpowiednia deklaracja w odpowiedniej wysokości, ale niestety wpłata była już w roku 

2021 w styczniu.  

1.1.229 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Czy coś jeszcze pani skarbnik czy. Nikt z radnych głosu nie chce zabrać. W związku z tym 

bardzo proszę o opinie poszczególnych komisji i tak zaczniemy proszę Komisja 

Infrastruktury pani Eugenia Imbiorowska.  

1.1.230 Eugenia Imbiorowska (Radna)  

Komisja Infrastruktury, opiniuje budżet na rok 2020 sprawozdanie na 2020 rok 

pozytywnie.  

1.1.231 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję proszę pani Krystyna Najdzion, komisja skarg i wniosków.  
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1.1.232 Krystyna Najdzion (Radna)  

Komisja skarg wniosków i petycji na posiedzeniu 27 lipca 21 pozytywnie akceptuje 

sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020.  

1.1.233 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję. Proszę komisja oświaty i spraw społecznych.  

1.1.234 Lucyna Parol (Radna)  

Komisja oświaty opiniuje pozytywnie wykonanie budżetu za 2020.  

1.1.235 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję komisja rolnictwa.  

1.1.236 Piotr Kołpacki (Radny)  

Komisji rolnictwa i przemysłu Rady Gminy w Będzinie na posiedzeniu w dniu 27 lipca 

2021 roku po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Będzino za 

rok 2020 opiniuje wykonanie budżetu pozytywnie dziękuję.  

1.1.237 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję proszę pan Adam Gołębiewski, komisja budżetowa.  

1.1.238 Adam Gołębiewski (Radny)  

Komisja budżetowo-finansowa Rady Gminy w Będzinie na posiedzeniu w dniu 27 lipca 

2021 roku po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Będzino za 

2020 rok opiniuje wykonanie budżetu pozytywnie. Dziękuję.  

1.1.239 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję. Proszę komisję rewizyjną pani Joanna Banaszczak.  

1.1.240 Joanna Banaszczak (Radna)  

Komisja rewizyjna, spotkała się z 9 lipca 2021 roku z chwilą pisania wniosku do Rio i na 

chwilę tamtejszą, czyli 9 lipca, negatywnie opiniuje wykonanie budżetu. 

1.1.241 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję. Było to też związane chyba z brakiem dokumentów, które mieliśmy otrzymać. 

Opinie komisji mamy proszę państwa, w związku z tym przechodzimy do kolejnego 

podpunktu i tutaj mamy przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej dotyczący. 

Przepraszam, przepraszam podjęcie uchwały. Podjęcie uchwały.  

1.1.242 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

Projekt nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z 

wykonania budżetu gminy na 2020 rok i wysoka Rado paragraf nr 1 zatwierdza się 

sprawozdanie finansowe gminy Będzino za 2020 rok przedłożone w formie bilansu z 

wykonania budżetu gminy za 2020 rok, łącznego bilansu obejmującego dane wynikające 

z bilansów jednostek budżetowych, łącznego rachunku zysków i strat obejmującego 

dane wynikające z rachunku zysków i strat jednostek budżetowych, łącznego zestawienia 

zmian funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień, zmian funduszu jednostek 

budżetowych, informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji 

dodatkowych jednostek budżetowych oraz sprawozdaniem Wójta Gminy Będzino za 
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wykonanie budżetu za 2020 rok § 2 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

1.1.243 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję przystępujemy do głosowania, kto z państwa radnych jest za przyjęciem 

uchwały przedstawionej tutaj przez panią skarbnik, dotyczącą zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Będzino za 

rok 2020, proszę oddać głos. Dziękuję głosowało 13 radnych 13 głosów oddanych za 

przyjęciem sprawozdania. Stwierdzam, że sprawozdanie finansowe zostało podjęte 

uchwała został przyjęta. Natomiast jak państwo tutaj słyszeliście, że zarówno w opinii Rio 

tutaj też pewne takie drobne zastrzeżenia, które generalnie miałem jakiegoś wpływu na 

całość wykonania budżetu. Mamy też pewne zastrzeżenia, jeżeli chodzi m.in. o 

zarządzenie wójta dotyczące drogi Kładno, gdzie proponowaliśmy co wspominaliśmy też 

w raporcie, że przeznaczył wszystkie środki na tą budowę tej drogi, gdzie były pewne 

inwestycje nie zamknięte, no ale to są zastrzeżenia, które nie miały wpływu na całość 

wykonania budżetu.  

1.1.244 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę państwa, kontynuujemy ten punkt mamy w tym punkcie przedstawienia wniosku 

komisji rewizyjnej, dotyczącego absolutorium oraz opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej na temat tego wniosku. Proszę oddaję głos przewodniczącej komisji 

rewizyjnej pani Joanna Banaszczak.  

1.1.245 Joanna Banaszczak (Radna)  

Proszę państwa, zanim przedstawię wniosek komisji rewizyjnej, chciałam państwa 

poinformować, że trzykrotnie wnosiłam do pana wójta o udostępnienie dokumentów, 

które no w jakimś stopniu miały też wpływ na wydanie opinii komisji rewizyjnej. Pierwsze 

wniosek to był 21 czerwca, następny był 29 czerwca i trzeci był 7 lipca z informacją, że 

jest to komisji rewizyjnej potrzebne do wystawienia wniosku, gdyż do 15 lipca mieliśmy 

złożyć wniosek do Rio. Pan wójt w odpowiedzi przedstawił, że dołoży wszelkich starań, 

aby do 21 lipca udzielić nam tych informacji. Owszem, niektóre informacje w większości 

zostały nam przedstawione jednak po czasie. I dlatego czytam wniosek komisji. Wniosek 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie z dnia 9 lipca 2021 roku Działając na 

podstawie art.18a ust. 3 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. 2020 poz.713 ze zmianami) oraz art. 270 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych Komisja Rewizyjna w składzie: 

Joanna Banaszczak - Przewodnicząca 

Adam Gołębiewski - Zastępca przewodniczącej Tomasz Baczyński - Członek 

wyraża negatywną opinię o realizacji budżetu Gminy Będzino za rok 2020 i występuje do 

Rady Gminy w Będzinie z wnioskiem o nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 

Będzino. 

UZASADNIENIE 

Analizie poddano: 

1.   Sprawozdanie opisowe Wójta Gminy Będzino z wykonania budżetu Gminy za rok 

2020, 
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2.   Sprawozdania finansowe za 2020 rok, 

3.   Protokoły przeprowadzonych kontroli Komisji Rewizyjnej z kontroli: 

-   z dnia 28 kwietnia 2020 roku - dotyczącej przeprowadzenia kontroli problemowej 

prawidłowości wykorzystania samochodu przeznaczonego do przewozu osób 

niepełnosprawnych będącego w użytkowaniu Stowarzyszenia „Lepsze Jutro" z siedzibą w 

Będzinie prowadzącego Środowiskowy Dom Samopomocy „Razem Radośniej" w 

Będzinie, 

-   z dnia 7 czerwca 2021 roku - dotyczącej 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. 

4.   Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze, oraz 

kształtowanie się prognozy finansowej. 

5.   Rejestr   umów   prowadzony   przez   Wójta   na   BIP Urzędu   Gminy 

6.   Zamówienia publiczne -  na BIP Urzędu Gminy 

7.   Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 

kwietnia 2021 roku. 

8.   Informacja o stanie mienia komunalnego 

9.   Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej 

Wysłuchano ustnych wyjaśnień Skarbnika oraz częściowych ustnych wyjaśnień 

przedstawionych przez pracowników Urzędu. Komisja trzykrotnie występowała pisemnie 

do Wójta o udostępnienie dokumentów w celu przeprowadzenia kontroli, tj.: 

-   kopii dowodów   księgowych   (kopii faktur, rachunków   etc. ) na kwotę 16.233,78 zł 

potwierdzających poniesienie wydatków w dziale 750, rozdział 75022, 

-   kopii dowodów księgowych   (kopii faktur, rachunków etc. ) na kwotę 16.854,47 zł 

potwierdzających poniesienie wydatków w dziale 750, rozdział 75075, 

-   pełnej dokumentacji związanej z realizacją umowy z dnia 22 grudnia 2020 r., (dot. 

przebudowy 

drogi do banku w Będzinie), umowa dot.niniejszej usługi miała być przekazana 

przewodniczącemu Komisji Budżetu przed sesją w dniu 10.06.2021 r. 

-   kopii prowadzonego rejestru tzw. ,,ryczałtu samochodowego" , 

-   kopii prowadzonego rejestru delegacji (podróży służbowych krajowych i 

zagranicznych) 

-   odpowiedzi na pytanie: czy w 2020 r. pracownicy Urzędu lub jednostek 

organizacyjnych uczestniczyli w szkoleniach organizowanych poza województwem 

zachodniopomorskim? Jeśli tak proszę o podanie rodzaju szkolenia i miejsca szkolenia 

oraz kosztu łącznego wraz z podróżą służbową, 
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-   przedstawienie łącznych kosztów utrzymania samochodu Dacia Duster ZKO 77WX, 

ponadto proszę o przedłożenie kopii faktur dotyczących tankowania pojazdu, 

-   przedłożenie kopii regulaminu udzielania zamówień publicznych do 30 tys euro netto 

obowiązującego w roku 2020. Komisja wnioskowała również o przedstawienie innych 

informacji, jednakże zostały one pominięte ze względu na nieujmowanie ich w 

niniejszym wniosku. Wójt za każdym razem odpowiadał komisji, iż „dołoży wszelkich 

starań, by stosowna odpowiedź trafiła do Komisji do dnia 21 lipca 2021 roku". Komisja w 

celu ułatwienia Wójtowi udzielenia odpowiedzi wnioskowała o oryginalne dokumenty, 

jednakże ich również nie otrzymała. 

Komisja stwierdziła, co następuje: 

Budżet Gminy Będzino na 2020 rok uchwalony uchwałą Nr V/115/19 z dnia 30 grudnia 

2019 roku po stronie dochodów stanowił kwotę 55.277.711,14 zł, w tym dochody bieżące 

47.962.220,45 zł, dochody majątkowe 7.315.490,69 zł a po stronie wydatków kwotę 

58.771.822,81 zł, w tym wydatki bieżące 47.101.858,62 zł, wydatki majątkowe 11.669.964, 

19 zł, Deficyt w kwocie 3.494.111,67 zł planowano pokryć przychodami pochodzącymi z 

emisji obligacji długoterminowych. W okresie sprawozdawczym dokonano zmian 

budżetu w 13 uchwałach podjętych przez Radę Gminy i w 12 zarządzeniach wydanych 

przez Wójta Gminy. W związku z powyższymi zmianami dochody budżetu zwiększyły się 

o kwotę 232.673,68 zł i ostateczna kwota dochodów stanowi 55.510.384,82 zł w tym 

dochody bieżące 49.042.302,31 zł, dochody majątkowe 6.468.082,51 zł. 

Po stronie wydatków zmniejszono plan o 7.168.354 zł, które po zmianie 

stanowią 51.603.468,81 zł, w tym wydatki bieżące 47.141.745,89 zł, wydatki majątkowe 

4.461.722,92 zł (zmniejszone w stosunku do planu o 7.208.241,27 zł). 

Planowana nadwyżka budżetu w 2020 roku w kwocie 3.906.916,01 zł została 

przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów w wysokości 3.840.916,01 zł i 

wykup papierów wartościowych 66.000,00 zł.  

Stan zadłużenia Gminy Będzino na dzień 31.12.2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i 

pożyczek, wyemitowanych obligacji wynosi 12.281.076,01 zł 

Dochody bieżące wykonano w 93,84 %, a dochody majątkowe w 61,75 %. Na ich 

wykonanie znaczący wpływ mają dochody w działach: 756, 852. 

Wykonanie dochodów ogółem na poziomie 98,07 % jest proporcjonalne w odniesieniu 

do czasu okresu, jednak w niektórych składnikach dochodów wykonanie jest niższe lub 

wyższe od 100%. Największa rozbieżność pomiędzy planowanymi dochodami a 

osiągniętymi miała miejsce w dziale 900. Była ona spowodowana tym, że w dziale 

nastąpił niski poziom egzekucji zaległości za niewłaściwe planowanie dochodów z tego 

działu. Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą aż 

437.074.36 zł. W stosunku do roku 2019 nastąpił wzrost należności wymagalnych - 

3.378.800,37 zł, co stanowi wzrost o 108.064,62 zł, potwierdza to niski poziom egzekucji 

należności. W ocenie Komisji niski poziom realizacji dochodów majątkowych (61,75%) 

jest determinowany głównie wyjątkowo niską realizacją dochodów z działu 900, 

rozdziału 90002. Komisja nie uzyskała racjonalnego wyjaśnienia realizacji tych dochodów 

na poziomie 79,39% w stosunku do planu budżetowego. 
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Planowane wydatki na 2020 rok stanowiły ogólną kwotę 51.603.468,81 zł a wykonano je 

w kwocie 49.032.992,70 zł, co stanowi 95,02 % planu. 

Z analizy wykonania wydatków w poszczególnych działach widać, że kształtuje się od 0% 

w do 100%. 

Największy udział wydatków w budżecie gminy ponad 32,45 % stanowi dział 801 oświata 

i wychowanie, następnie rodzina - dział 855, transport i łączność - dział 600, opieka 

społeczna dział 852, oraz administracja publiczna dział - 750. 

Z analizy zestawienia wynika, że wykonanie wydatków jest na poziomie 95 %, wydatki te 

są proporcjonalne do analizowanego czasu okresu, w tym wydatki bieżące zostały 

wykonane w 95 % planu, natomiast wykonanie wydatków majątkowych w 95,22 %. 

Komisji Rewizyjnej nie udzielono niezbędnych wyjaśnień, ani nie okazano wszystkich 

potrzebnych dokumentów do analizy wykonania wydatków za 2020 rok. Wobec tego 

wszystkie rozbieżności, które nie zostały racjonalnie wyjaśnione komisja traktuje jako 

niezasadne. 

Komisja rewizyjna wnosiła do Wójta o przedłożenie - pełnej dokumentacji związanej z 

realizacją umowy z dnia 22 grudnia 2020 r., (dot. przebudowy drogi do banku w 

Będzinie). Podczas kontroli dokumentacji księgowej w dniu 7.06.2021 r. przez członków 

Komisji Budżetowej, w przedłożonych dokumentach znajdowała się faktura nr 63/2020 

wystawiona w dniu 28-12-2020 r. z terminem płatności do 04-01-2021 r. wystawiona 

przez Firmę Usługową AS-BUD Adrian Sobolewski z siedzibą w Pamowie 2 za wykonaną 

usługę - Umowa z dnia 22.12.2020 roku na kwotę 50.965,53 zł netto, tj. 62.687,60 zł 

brutto. Na odwrocie faktury znajdował się opis: 

„Potwierdzam wykonanie remontu drogi gminnej dz. Nr 84/2 w Będzinie . Inspektor 

Tomasz Szymaniak". Również w dokumentacji znajdowała się faktura na kwotę 8.000 zł 

netto, brutto 9.840 zł - usunięcie wierzchni asfaltu z drogi gminnej nr 84/2 w Będzinie z 

dnia 17.12.2020 r. wystawiona przez PPHU MAR-TRANS Katarzyna Zabłocka, Mścice ul. 

Południowa 2. Komisja pomimo wielu wniosków nie otrzymała dokumentacji dotyczącej 

realizacji niniejszego zadania. Komisja Rewizyjna nie uzyskała rozsądnego wyjaśnienia 

dlaczego Wójt nie przedłożył dokumentacji, w związku z czym komisja uznaje, że Umowa 

z dnia 22.12.2020 r. jest w trakcie opracowywania. Komisja również poddaje wątpliwość 

wykonania zadania w tak krótkim okresie czasu (zakres prac zleconych 22.12, a 

wykonanych już 28.12 (gdzie należy pamiętać, że czas wykonywanych robót przypadał w 

okresie Świąt Bożego Narodzenia). Komisja przejrzała udostępniony w BIP rejestr 

zawartych umów oraz udzielone zamówienia, także te realizowane poza ustawą prawo 

zamówień publicznych - brak jest informacji o inwestycji, ponadto do budżetu Gminy 

również inwestycja nie została wprowadzona. 

Komisja wnosiła także o weryfikację - kopii dowodów księgowych (kopii faktur, 

rachunków etc. ) na kwotę 16.233 ,78 zł potwierdzających poniesienie wydatków w dziale 

750, rozdział 75022 oraz kopii dowodów księgowych (kopii faktur, rachunków etc.) na 

kwotę 16.854,47 zł potwierdzających poniesienie wydatków w dziale 750, rozdział 75075. 

Członkowie komisji rewizyjnej nie mieli sposobności zapoznania się z ww.dokumentacją. 

Komisja Rewizyjna uważa, że nie ma racjonalnych powodów zaniechania realizacji 



48 
Transkrypcja z XXXIX Sesji Rady Gminy w Będzinie, 29.07.2021 r. 

 

zadania pn. 

„Festiwal pszczół wydarzeniem aktywizującym mieszkańców gminy Będzino oraz 

obszarów zdegradowanych- modernizacja i doposażenie budynku w celu  utworzenia 

Centrum Aktywności Strachomina ze strefą aktywności sportowej wraz z przebudową 

połączenia drogowego Strachomino - Tymień". Wartość projektu to 1.668.019,77 zł, a 

przyznane Gminie Będzino dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 wynosiło aż 

1.076.871,09 zł, środki z budżetu Gminy 591.148,68 zł. 

Komisja Rewizyjna obawia się o prawidłową realizację „Przebudowa i remont drogi od 

węzła Borkowice na odcinkach Borkowice - Śmiechów - Kładno - Pleśna w zakresie 

powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6 - 

etap !:przebudowa drogi Borkowice, Śmiechów współfinansowany przez Unię 

Europe3ską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś 

Priorytetowa V Zrównoważony Transport, Działanie 5.3 Budowa i przebudowa dróg 

lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla 

Koszalińsko - Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego, na dzień 

31.12.2020 r.  ze 

względu na niski stopień realizacji zadania. Komisja zwraca uwagę na brak realizacji 

zadania pn. 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeżenice", zadanie dofinansowane ze 

środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na dzień 31.12.2020 r. stopień 

realizacji zadania wynosi 0%. 

W 2020 r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła dwie kontrole problemowe. Pierwsza 

dotyczyła 

prawidłowości wykorzystania samochodu przeznaczonego do przewozu osób 

niepełnosprawnych będącego w użytkowaniu Stowarzyszenia „Lepsze Jutro" z siedzibą w 

Będzinie prowadzącego Środowiskowy Dom Samopomocy „Razem Radośniej" w 

Będzinie. Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Będzinie stwierdza nieprawidłowości w 

zakresie użytkowania pojazdu przez Wójta Gminy Będzino Pana Mariusza 

Jaroniewskiego. Z przedstawionych i skontrolowanych dokumentów wynikało, że Wójt 

wykorzystywał w kontrolowanym okresie  pojazd do celów innych niż wskazane w 

umowie dotacji. Pomimo przekazania pojazdu na potrzeby transportu pensjonariuszy 

Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej „Razem Radośniej" w Będzinie, 76- 037 

Będzino 56, prowadzonego przez Stowarzyszenie „Lepsze Jutro", co wyraźnie zapisano w 

umowie przekazania, sam bez wiedzy podmiotu, któremu przekazano pojazd 

użytkował go w sposób dowolny. W niewyjaśnionych okolicznościach pojazd cenie 

paliwa 4,99 zł/I daje to kwotę ok. 20.000 zł przeznaczonych z pieniędzy podatników na 

cele czysto imprezowe, o czym świadczyć może stan pozostawionego po weekendzie 

pojazdu - nosił wyraźne ślady użytkowania - tj. pozostawione kubki, butelki plastikowe, 

piach. Jest to zachowanie niegospodarne, szczególnie, gdy Wójt często podkreśla brak 

pieniędzy w budżecie na realizację zadań własnych - jak np. rezygnacja z zajęć nauki 

pływania w szkołach. Ponadto kierowanie pojazdem przez osoby nieupoważnione - 
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niebędące pracownikami Środowiskowego Domu Samopomocy, pracownikami 

Stowarzyszenia. Korzystanie z paliwa zakupionego z dotacji od Wojewody 

Zachodniopomorskiego na utrzymanie ŚDS. Powierzanie pojazdu własnemu synowi, 

uszkodzenie pojazdu w czasie gdy syn był kierowcą i do dnia dzisiejszego nie 

naprawienie szkody, jak również nie zgłoszenie tego faktu do ubezpieczyciela. W związku 

ze stwierdzonymi nieprawidłowościami sprawę przekazano do prokuratury, która w 

chwili obecnej prowadzi postępowanie . Kolejna kontrola nieprzewidziana w rocznym 

planie pracy Komisji Rewizyjnej dotyczyła 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. 

W toku przeprowadzonej Kontroli Komisja stwierdziła liczne nieprawidłowości: 

Podstawową wątpliwość Komisji Rewizyjnej budzi brak udokumentowania fakturą VAT 

każdej z usług z osobna, tzn. w ocenie Komisji Gmina Będzino po inna 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. W przedstawionej powyżej sytuacji 

mamy do czynienia z tzw. transakcją barterową polegającą na tym, że każdy z 

podmiotów świadczy na rzecz drugiego określoną usługę lub też realizuje określoną 

dostawę towarów. Obie strony porozumienia 

- umowy barterowej występują jednocześnie w roli sprzedawcy i nabywcy. Na gruncie 

ustawy z 

11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) - dalej 

u.p.t.u., 

wskazać należy, że zgodnie z art. 5 ust. I pkt I u.p.t.u., opodatkowaniu podlega m.in. 

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl 

natomiast art. I 06b ust. 1 pkt I u.p.t.u. podatnik jest obowiązany wystawić fakturę 

dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa 

w art. 106a pkt 2 u.p.t.u., dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, 

podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby 

prawnej niebędącej podatnikiem. Odnosząc powyższe regulacji do kontrolowanych 

porozumień wskazać należy, że prawidłowym powinno być udokumentowanie fakturą 

VAT każdej z usług z osobna. Dokumentowanie świadczeń wyh transakcji barterowych 

odbywa się na takich samych zasadach jak w przypadku typowych transakcji sprzedaży. 

W transakcjach barterowych mamy do czynienia z sytuacją, gdy każda ze stron jest 

równocześnie sprzedawcą i nabywcą. Dlatego faktury VAT wystawiają obie strony 

transakcji wzajemnie, zgodnie zasadami określonymi w rozporządzeniu w sprawie 

faktur. Wójt w swojej odpowiedzi jednoznacznie wskazał, iż tej czynności nie dokonano. 

Komisja Rewizyjna stwierdza 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. Komisja Rewizyjna stwierdza naruszenie § ust. 1 Statutu Gminy 

Będzino przyjętego Uchwałą Nr XLIX/374/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 8 listopada 
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2018 r. w sprawie uchwalenia nowego brzmienia Statutu Gminy Będzino (Dziennik 

Urzędowy Woj.Zacho.2018.5414 z dnia2018.ll.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 

naruszyło 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 - Wójt podaje ,jedna kostka brukowa została 

zmierzona i zważona. Następnie dokonano obmiarów pryzm.", w zapytaniu na jakiej 

podstawie dokonano wyceny kostki - Wójt udziela odpowiedzi: ,,Internetowe portale 

sprzedażowe, m.in. OLX". 

Komisja  Rewizyjna   przejrzała  ww.   portale  internetowe,   przejrzała   dodatkowo   port

al Sprzedajemy.pl, Allegro. Ceny kostki brukowej rozbiórkowej wahają się od kwoty 100 

zł do nawet 500 zł za tonę. Jeżeli Wójt przyjąłby do obliczeń wartości kostki cenę za 1T 

kostki z rozbiórki 250 zł (średnia cena)   to wartość materiału wynosiłaby 37.500 zł Wójt 

Gminy Będzino Mariusz Jaroniewski 150 T kostki rozbiórkowej granitowej wraz z 3T 

mostem stalowym oddał za 17.100 zł w zamian za prace, których wartość nie została 

wyceniona (potwierdza to brak przedłożonych przez Wójta dokumentów). Komisja 

Rewizyjna nie ma wątpliwości, że takim działaniem działał niegospodarnie i na szkodę 

Gminy Będzino - brak ustalenia rzetelnej (faktycznej) ilości kostki granitowej znajdującej 

się na działce 85/1O, 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. Rada 

Gminy w Będzinie przekazała sprawę do prokuratury. 

Gmina Będzino w roku 2020 otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych w wysokości 1.123.031,00 zł. Podczas XXIII Sesji Rady Gminy w Będzinie w 

dniu 17 lipca 2020 roku Rada Gminy w Będzinie szeroko omawiała projekt uchwały w 

sprawie zmian w budżecie Gminy Będzino. W niniejszym projekcie uchwały Wójt 

zwiększył realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kładno z 

kwoty 30 tys. zł do kwoty 1.431.000 zł. Na realizację powyższej inwestycji gmina 

pozyskała dotację ze środków krajowych budżetu Województwa Zachodniopomorskiego 

(budowa/modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych) w wysokości 220.207,89 

zł (co stanowi ok 15% warto"ści inwestycji) , pozostałe środki miałby być zabezpieczone 

w budżecie gminy. Rada Gminy w Będzinie biorąc pod uwagę rozpoczęte inwestycje i 

potrzebę zwiększenia ich dofinansowania, nierozstrzygnięte przetargi na realizację 

pozostałych planowanych inwestycji w 2020 roku oraz sytuację budżetową nie podjęła 

powyższej uchwały. Wójt Gminy Będzino tego samego dnia w oparciu o art. l 5zn pkt 1, 

15 zo ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 
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568) wydał Zarządzenie nr 142/2020 wprowadzając powyższą inwestycję do budżetu - 

realizacja w roku 2020 - wbrew decyzji organu stanowiącego, wprowadzając jako źródło 

finansowania całe należne dla Gminy środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

- w ocenie Komisji Rewizyjnej takie działanie Wójta stanowiło naruszenie art. 44 ustawy o 

finansach publicznych - w ww. okresie rozpoczęte były Inwestycje oraz podpisane 

umowy o dofin ansowanie, których realizacja była zagrożona, np. ,,Budowa kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Strzeżenice". Komisja Rewi zyjna zwraca uwagę na 

nieekonomiczne działania Wójta w zakresie wydawania publicznych środków na 

koncepcje odprowadzenia ścieków ze zlewni Tymień, pierwotny plan Wójta do 

oczyszczalni ścieków w Mielnie, aktualnie do Koszalina. 

Przeanalizowano Informację o stanie mienia komunalnego gminy Będzino na koniec 

2020 roku, do której komisja nie wnosi zastrzeżeń. 

Biorąc pod uwagę powyższą analizę należy stwierdzić, że budżet Gminy Będzino za rok 

2020 został wykonany nieprawidłowo pod względem gospodarności i celowości 

wydatków. Racjonalnego uzasadnienia nie znajduje również znaczna część 

niezrealizowanych wydatków inwestycyjnych. Realizacja zadań w Dziale 600 Transport i 

łączność w stosunku do Budżetu Gminy 

Będzino na 2020 rok przyjętego uchwałą Nr V/115/19 z dnia 3O grudnia 20I 9 roku 

wynosi niecałe 

42%. Biorąc pod uwagę ilość wykrytych nieprawidłowości, przeprowadzone przez 

Komisję Rewizyjną kontrole w stosunku do niewielkiego wycinka kontrolowanej 

dokwnentacji, komisja rewizyjna stwierdza, że budżet został wykonany nieprawidłowo. 

Opinię tą utwierdza fakt nie udostępnienia przez wójta znacznej części dokumentów. 

Pomimo ustnych i pisemnych wniosków o przedstawienie dokumentów i wyjaśnienie 

wątpliwości Komisja Rewizyjna nie uzyskała znacznej części dokumentacji i wyjaśnień. W 

związku z tym Komisja Rewizyjna ocenia negatywnie działania Wójta Gminy Będzino i 

będzie wnioskowała o nieudzielenie absolutorium. Podpisy komisji.  

1.1.246 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję Proszę Pani Przewodnicząca popić wody. Czy ktoś inny będzie czytał bo jest 

teraz przedstawienie państwu opinii regionalnej izby dotyczącej wniosku komisji 

rewizyjnej.  

1.1.247 Joanna Banaszczak (Radna)  

21 lipca 2021 roku wpłynęła opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w 

sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie w sprawie 

absolutorium za 2020 rok. Uchwała numer L.235.Z.2021 składu orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie 

wydania opinii o wniosku komisji rewizyjnej Rady Gminy Będzino w sprawie 

absolutorium. Na podstawie art. 13 pkt 8 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 

października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych1 Skład Orzekający 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach: 1. Marcin Binaś - 

Przewodniczący 2. Marek Dulewicz - Członek 

3. Marek Fras - Członek pozytywnie z zastrzeżeniem opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej 



52 
Transkrypcja z XXXIX Sesji Rady Gminy w Będzinie, 29.07.2021 r. 

 

Rady Gminy Będzino w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 270 

ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych komisja 

rewizyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania 

budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz 

informacji o stanie mienia, opiniuje wykonanie budżetu gminy i przedstawia organowi 

stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wniosek w sprawie absolutorium dla 

organu wykonawczego. 

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Będzino z dnia 9 lipca 2021 r. został przekazany 

do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 13 lipca br. 

Z treści wniosku przedłożonego wraz z opinią o wykonaniu budżetu wynika, iż Komisja 

Rewizyjna Rady Gminy Będzino rozpatrzyła wymagane prawem dokumenty i w oparciu o 

wynikające z tych dokumentów dane negatywnie zaopiniowała wykonanie budżetu 

Gminy Będzino za 2020 rok oraz wystąpiła do Rady Gminy z wnioskiem o nieudzielenie 

Wójtowi absolutorium. Komisja w szczególności wzięła pod uwagę następujące 

determinanty związane z wykonaniem budżetu za rok ubiegły: 

− niski poziom realizacji dochodów majątkowych, 

− niski poziom egzekucji zaległości, 

− niezrealizowane wydatki inwestycyjne. 

Jednocześnie Komisja Rewizyjna przy formułowaniu wniosku przyjęła stanowisko, 

zgodnie z którym pomimo braku wglądu do dokumentacji źródłowej - wszelkie 

rozbieżności (odstępstwa od planu), których racjonalnie nie wyjaśnił organ wykonawczy 

są niezasadne. 

Ponadto Komisja negatywnie oceniła wykonanie budżetu za rok ubiegły pod względem 

gospodarności i celowości wydatków – jako przykład wskazując rozdysponowanie 

środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które pierwotnie miały być 

wprowadzone do ubiegłorocznego budżetu gminy uchwałą organu stanowiącego z 

zakładanym ich przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na przebudowie 

drogi gminnej w miejscowości Kładno. Rada takiej zmiany nie podjęła (wskazując na 

zasadność przeznaczenia tych środków na już rozpoczęte inne inwestycje w celu ich 

zakończenia). W takiej sytuacji organ wykonawczy wydał w dniu 17 lipca 2020 r. 

zarządzenie Nr 142/2020 w sprawie zmiany budżetu gminy w 2020 r. (wydane na 

podstawie art. 15 zn pkt 1 i art. 15 zo tzw. ustawy COVID-194, w którym zrealizował 

założone wcześniej przeznaczenie tych środków. 

Wydając pozytywną opinię o przedstawionym wniosku Skład Orzekający podkreśla, iż 

wskazane powyżej argumenty Komisji Rewizyjnej (jako związane z wykonaniem 

ubiegłorocznego budżetu) mogą stanowić potencjalną przyczynę nieudzielenia 

absolutorium przy czym zgodnie z utartym orzecznictwem sądów administracyjnych, w 

procesie udzielania absolutorium konieczne jest nie tylko ustalenie jaki jest stan 

zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do zaplanowanych, ale 

również jakie są przyczyny ewentualnych rozbieżności w tym zakresie i czy winą za nie 
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można obciążyć organ wykonawczy czy też były one wynikiem obiektywnych 

uwarunkowań. Powyższe powinno zostać uwzględnione przez Radę Gminy Będzino przy 

rozstrzyganiu kwestii absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania 

budżetu w 2020 r. 

Kolejne zarzuty Komisji Rewizyjnej, w zakresie których Skład Orzekający wnosi 

zastrzeżenie, nie dotyczyły już kwestii wykonania budżetu tylko działalności organu 

wykonawczego i jego wzajemnej relacji z członkami organu stanowiącego. W tym 

zakresie Komisja Rewizyjna wskazała na: 

− problemy w dostępie do informacji i dokumentacji co uniemożliwiło Komisji Rewizyjnej 

weryfikację działania organu wykonawczego (w zakresie wydatków na remont drogi 

gminnej w Będzinie na działce nr 84/2 czy wydatki na łączną kwotę 33 088,25 zł 

poniesione w dziale 750 w rozdziałach 75002 i 75075), 

− zawarcie przez organ wykonawczy tzw. umowy barterowej, w związku z którą nieprawi-

dłowo ustalono ilość, wartość i zakres robót, które na rzecz gminy wykonał prywatny 

przedsiębiorca w zamian za przekazane przez gminę ruchomości (kostkę brukową i 

konstrukcję mostu stalowego), 

− wykorzystywanie w sposób nieuprawniony przez Wójta Gminy (tj. na jego użytek 

prywatny) samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych a 

będącego w użytkowaniu lokalnego stowarzyszenia prowadzącego w Będzinie 

Środowiskowy Dom Samopomocy – przeprowadzona w tym zakresie kontrola Komisji 

Rewizyjnej zakończyła się złożeniem zawiadomienia do Prokuratury o możliwości 

popełnienia przestępstwa przez organ wykonawczy. 

Wydając pozytywną opinię o przedstawionym wniosku (z uwzględnieniem zastrzeżenia 

obejmującego zarzuty Komisji Rewizyjnej nie związane z wykonaniem budżetu), Skład 

Orzekający wskazuje, że merytoryczna ocena wykonania budżetu nie podlega 

opiniowaniu przez Izbę. Do oceny sposobu wykonania przedmiotowych zadań 

uprawnione są organy jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności organ 

stanowiący, wyrażający tę ocenę w drodze udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium. 

Skład Orzekający, jak podniesiono, opiniując przedmiotowy wniosek ma za zadanie 

ocenić prawidłowość wypracowania tego wniosku przez Komisję Rewizyjną, a w 

szczególności rozważyć czy podstawę tego wniosku w rzeczywistości stanowią ustawowo 

określone przesłanki, czyli ocena wykonania budżetu. Od niniejszej uchwały, na 

podstawie art. 20 ust 1 ustawy o regionalnych izbach obra-chunkowych, służy odwołanie 

do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Przewodniczący Składu 

Orzekającego Marcin Binaś. 

1.1.248 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję. Mamy przedstawioną tutaj jeszcze tylko dodam, że komisja rewizyjna musiała 

złożyć to przed 15 lipca wniosek, dlatego że zgodnie z ustawą regionalnej Izby 

obrachunkowe ma 14 dni na wydanie opinii, a musieliśmy dochować terminu że do 

30 lipca, przyjąć zarówno budżet, jak i udzielenie absolutorium. Proszę czy ktoś z 

państwa ma głos. Proszę pani Grudzień.  
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1.1.249 Barbara Grudzień (Radna)  

Dziękuję bardzo, chciałam się tak trochę odnieść do tego wykonania budżetu 

sprawozdania z wykonania budżetu. Proszę państwa, budżet był zmieniany wielokrotnie 

z wniosku organu wykonawczego to jest wójta oczywiście, co nie pozostało bez wpływu 

na realizację zadań majątkowych gminy. W mojej ocenie jest to w dużej mierze wynikiem 

albo błędnego albo niedoplanowania tego wszystkiego oraz przenoszenie przede 

wszystkim przenoszenie terminów wykonywanych zadań. Przede wszystkim tych 

inwestycyjnych i tak dla zobrazowania, bo mieliśmy przedstawiony plan i wykonanie 

zarówno dochodów majątkowych, jak i wydatków majątkowych i tak dla przypomnienia, 

bo to, co było na 1 stycznia 2020 to na pewno żeśmy już dawno zapomnieli i tak dla 

zobrazowania plan w dochodach majątkowych na 1 styczeń wynosi 7 315 490 zł 69 gr na 

koniec grudnia był zmniejszony o 847 408 zł 18 gr, czyli o 11,6% i mamy wykonanie na 

31 grudzień 2020 procentowo jest 61,75% tak jak to wynika ze sprawozdania, natomiast 

w stosunku do planu przed zmianami już jest tylko wykonanie 54,6, jeżeli chodzi o 

dochody majątkowe. Natomiast, jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, gdzie właśnie 

zwracałam uwagę, że przenoszenie tych terminów wykonywania zadań spowodowało, że 

jest to troszeczkę inne wykonanie i tak plan na 1 stycznia wynosił 11 669 964 zł 19 gr w 

przeciągu roku poprzez wszystkie te dokonane zmiany zmniejszył się o 7 208 241 zł 

27 gr, czyli o 61,8% i wykonanie tego planu w stosunku do planu po zmianach jest 

95,22% zgodnie ze sprawozdaniem. Natomiast do tego, co było planowane, to już jest 

tylko 36,4%. W zmianach tych no można czasami zauważyć jakąś chaotyczność częste 

zmiany w tych samych paragrafach. Tu raz na plus raz na minus ja podejrzewam, że 

radni my jako radni przez cały rok nie jesteśmy w stanie stwierdzić, ile w którym 

paragrafie, jakie te zmiany były, ponieważ oprócz tego, że my podejmujemy uchwały, to 

są wydawane zarządzenia w sprawie zmian w budżecie, a najciekawsze jest to, że 

zdarzało się to także w 2, 3 dni po sesji. Dla przykładu sesja z 30 kwietnia uchwała 138/20 

mówię o zmianach w budżecie zarządzenie 30 kwiecień 120/2020 sesja 17 lipiec nie była 

przyjęta uchwała o zmianach w budżecie. Wiemy to dyskutowaliśmy o tym 

niejednokrotnie zarządzenie 142 z dnia 17 lipca tego samego dnia. Sesja 28 sierpień nie 

było żadnego projektu uchwały o zmianach, zarządzenia z 31 sierpnia mówię cały czas o 

zmianach w budżecie. Sesja 3 grudzień zarządzenie 4 grudzień. Ja rozumiem zmiany 

wnoszone zarządzeniem związane ze zwiększeniem czy też zmniejszeniem dotacji czy też 

innych niezależnych od wójta czy pani skarbnik sytuacjami zewnętrznymi, a niezbędnymi 

do zamknięcia księgowań w danym okresie rozliczeniowym, ale przy tej okazji były 

dokonywane zmiany przeniesienia w ramach rozdziałów, paragrafów niemających nic 

wspólnego z tymi czynnikami zewnętrznymi, niejednokrotnie bardzo poważne kwoty 

szczególnie dotyczyło to zmian w planach wydatków. Często się mówi o tym, że radni nie 

chcą współpracować z wójtem. Proszę państwa, to działa w 2 strony, czyli wójt nam 

nigdy nie tłumaczył na co takie duże kwoty zostały zmienione w zarządzeniach i panie 

wójcie, ja mam takie takie stwierdzenie - mieć takie prawo, to jedno bo ma prawo wójt 

robić zmiany zarządzenie, ale robić to w ramach zarządzenia, a nie w ramach uchwały 

Rady Gminy, to chyba tylko po to, żeby nie tłumaczyć radnym, czego dotyczą te 

przeniesienia. Gdy jest uchwała otrzymujemy informację od pani skarbnik, dlaczego jest 

taka czy inna zmiana, gdy jest to zarządzenie, możemy odczytać suche liczby na BIPIE i 

nic więcej. Pani skarbnik na jednej sesji poinformowała radnych przy zadaniu pytania, że 

nie musi informować radnych o wydanych zarządzeniach i przedstawiać radzie 
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szczegółów tych zmian wprowadzonych zarządzeniem, chociaż muszę tutaj pochylić 

głowę, chyba ze 2 × to było, gdzie byłam bardzo osobiście zainteresowany jako radna 

pewnymi kwotami i taką informacje uzyskałam na tej sesji. Ponadto tu już wspominała o 

tym radna Joanna Banaszczak brak na BIPie jest zarządzenia nr 170, gdzie jest 

zarządzenie 169 z 4 listopada, następne zarządzenia 171 z trzynastego, czyli pomiędzy 

czwartym, a 13 listopada na BIPie nie ma tego zarządzenia. Praktycznie nie wiem, czy 

dotyczy to też zmian budżetowych czy innych jakichś istotnych spraw bieżących 

dotyczących Urzędu Gminy. Dziękuję bardzo. 

1.1.250 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję, czy ktoś chciałby zabrać głos? Proszę pani skarbnik.  

1.1.251 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

Wysoka Rado, Szanowni mieszkańcy, chciałabym się odnieść w sprawie wykonania 

budżetu do wielkości dotyczących wpływów z dochodów majątkowych. Nie zostały one 

wykonane w 100% tylko w 60 bodajże 7 jest to sytuacja niezależna od organu 

wykonawczego, w związku z tym, że dotacja na przebudowę budowę drogi w 

miejscowości Mścice wpłynęła w bieżącym roku, a nie w roku ubiegłym tak jak było 

zaplanowane. Może tak pokrótce pan Marek przedstawi państwu sytuację, czym to było 

spowodowane brak otrzymanych dochodów majątkowych w wysokości około 2 400 000.  

1.1.252 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Znaczy sam przebieg rozliczenia dofinansowania był dość długi i usłany trudnościami. Ja 

na temat przebiegu tego całego procesu informowałem w drodze udzielenia informacji 

publicznej, mogę ewentualnie w skrócie przypomnieć cały ten harmonogram związany z 

przebiegiem tego procesu wymiany korespondencji, wymiany dokumentów i innych 

obowiązków, które stanowiły podstawę dokonania wypłaty całego dofinansowania. 

Faktem jest, że inwestycja została zrealizowana i zakończona protokółem odbioru 

2 grudnia 2019 roku. Sama kwota dofinansowania wpłynęła bodajże w czerwcu tego 

roku, czyli minęło praktycznie 1,5 roku, od momentu zakończenia inwestycji do 

faktycznego wpływu pieniędzy na nasze konto. Fakt ten jest udokumentowany całą 

korespondencją, którą oczywiście posiadam w aktach sprawy, począwszy od pierwszych 

wniosków, które już wpłynęły do urzędu marszałkowskiego z datą 20 lutego, czyli po 

skompletowaniu dokumentów odbiorowych skompletowaniu całej dokumentacji 

związanej z przygotowaniem wniosku o płatność i późniejsza wymiana korespondencji to 

są pismo z 24 lutego, gdzie urząd marszałkowski odmówił uwzględnienia w części 

wydatków jako kosztów kwalifikowalnych, związanych z robotami zamiennymi 

zaniechaniami dodatkowymi na łączną kwotę 267 000 zł. Po takiej informacji wójt 

oczywiście zwrócił się o ponowne przeanalizowanie tego zagadnienia z uwzględnieniem 

naszych argumentów zawartych w całym tym toku postępowania. Po drugie w 

korespondencji 23 marca urząd Marszałkowski przesłał informację o pozytywnym 

rozpatrzeniu naszego wniosku i uznaniu wymienionej kwoty 267 153 zł jako koszt 

kwalifikowalny. Uważam, że to były zabiegi potrzebne konieczne, a żeby uzyskać pełną 

wartość dofinansowania, o którą ubiegaliśmy się czy jak tutaj zostało to wcześniej 

wskazane jeszcze przed myśli, może taką granicę użyć poprzednią władzę. Dnia 

6 kwietnia dwudziestego roku podpisano aneks nr 3 określające termin złożenia wniosku 

o płatność jest procedura związana z realizacją wniosków o dofinansowanie ze środków 
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unijnych i a żeby do sfinalizować ten wniosek ten aneks niestety był potrzebny. W tej 

całej dobie, oczywiście covid zawirowań pracowniczych, trwało to w różnych terminach z 

mniejszą bądź większą zwłoką, ale oczywiście w terminach dopuszczalnych przez prawo. 

23 kwietnia ponownie został zawarty kolejny aneks nr 4 do umowy, uwzględniający w 

całości koszt realizacji zadań jako koszt kwalifikowany. W związku z wcześniej, 

prowadzoną dyskusją na temat kosztów kwalifikowanych i nie kwalifikowalnych w 

wysokości 267 000, to musiał być również w postaci aneksu do pierwotnie zawartej 

umowy. W dniu 23 czerwca tego roku czyli dwudziestego Urząd Marszałkowski w 

Szczecinie przesłał wniosek w sprawie udzielenia wyjaśnień, usunięcia braków i 

oczywistych omyłek do wniosku o płatność z dnia 23 czerwca 2002 roku, na które 

odpowiedź przesłano dnia 10 lipca 2020 roku. Pismem z dnia 23 lipca 2020 roku Urząd 

Marszałkowski w Szczecinie wezwał do udzielenia wyjaśnień do wniosku o płatność. W 

dniu 10 sierpnia przesłano uzupełnienia wniosku płatność zgodnie z wezwaniem. Dnia 

16 września ponowne wyjaśnienie uzupełnienia do wniosku, 1 października biuro 

kontroli projektów przekazało informację o pozytywnym zakończeniu weryfikacji 

kompletności i poprawności wniosku o płatność. Na całą tą operację 28 października 

przeprowadzona została przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie kontrola inwestycji na 

miejscu w terenie. Dnia 20 listopada wójt po podpisaniu protokołu kontroli przesłał do 

urzędu marszałkowskiego podpisany protokół z kontroli i informacje o podjęciu przez 

radę Będzino uchwały z dnia 5 listopada 2020 roku o propozycji zaliczenia dróg 

osiedlowych do kategorii dróg gminnych. Tutaj należałoby się na chwileczkę wstrzymać i 

wyjaśnić pewny zabieg wynikający z wcześniej złożonego oświadczenia. Otóż warunkiem 

udzielenia otrzymania właściwie całej kwoty środków unijnych było zapewnienie, że 

drogi osiedlowe, które stanowią oczywiście mają te gminy, ale są bez żadnej kategorii, 

muszą mieć nadany numer. Przepraszam, podniesioną kategorię drogi przynajmniej do 

kategorii dróg gminnych z warunkiem, że będzie to nr 1 taki sam jednakowy na 

wszystkich wszystkich ulicach. Mało, to był prawdopodobny warunek do spełnienia z 

tego względu, że wszystkie te ulice dróg osiedlowych są przecięte drogą wyższej 

kategorii, czyli drogą krajową, w związku z tym nadanie jednego jednakowego numeru w 

tym zakresie właściwie jest niezgodne z ustawą o drogach publicznych, ale w tym 

zakresie przypomnę 5 listopada Rada Gminy podjęła uchwałę o zakwalifikowaniu tych 

dróg do dróg kategorii gminnych. To była pierwsza uchwała w tym zakresie, na którym 

zarząd powiatu wydał pozytywną opinię. 29 grudnia 2020 roku ponownie podjęła 

uchwałę Rada Gminy w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg 

gminnych. Ta procedura oczywiście wynika z aktualnego stanu prawnego, dlatego też 

dwukrotnie musiała stanąć na sesji w celu podjęcia stosownych uchwał, które stanowiły 

podstawę kwalifikacji tych dróg do kategorii wyższej. 25 stycznia 2021 roku nastąpiła 

publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

8 lutego podjęcie wejście w życie uchwały, czyli w terminie po ogłoszeniu w Dzienniku. 

10 lutego 2021 wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie o nadaniu 

numerów nowym drogom publicznym gminnym. Tutaj też należy podkreślić chcę 

zwrócić uwagę na fakt, że nie był inaczej były jedynym elementem wniosku o zmianę 

kategorii, bo tych dróg summa summarum nazbierało się ponad 30 z tego, co pamiętam, 

dopiero 24 maja 2021 nastąpiło znaczy otrzymaliśmy zarządzenie dyrektora zarządu 

dróg wojewódzkich w sprawie nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy 

Będzino. I dopiero ta informacja wysłana przez nas oczywiście z urzędu 
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marszałkowskiego stanowiła podstawę do uruchomienia fizycznej płatności całej 

wnioskowanej kwoty na realizację inwestycji dróg osiedlowych w Mścicach. Tak jak widać 

z tego harmonogramu robót przynajmniej ja taki wniosek wyciągam, że tu nie ma 

jakiegoś celowego działania w sprawie opóźnienia czy niedotrzymania terminów, 

odpowiedzi Urzędu Gminy Będzino na cały przebieg postępowania. Natomiast skutek 

docelowy jest taki, że planowane w 2020 roku planowana kwota 2 478 934 zł bez 

naszego większego udziału przeszła no praktycznie na rok budżetowy 2021. Dziękuję 

bardzo.  

1.1.253 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję proszę pan Markowski.  

1.1.254 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

To było jakieś krótkie wyjaśnienie dotyczące niewykonanych dochodów. Natomiast ja 

jeszcze pozwolę sobie trochę państwu powiedzieć, co było przyczyną niewykonania 

wydatków inwestycyjnych czy majątkowych. Pierwszy powód to jest powód, dotyczy to 

drogi Dobiesławiec-Mścice, tam gmina podpisała porozumienie z powiatem na 

dofinansowanie tej drogi na kwotę 1 000 000 zł. Po przeprowadzeniu przez powiat 

przetargu okazało się, że całe zadanie udało się wycenić wykonawcy, który został przyjęty 

do realizacji niżej, w związku z tym nasza dotacja do tej drogi zmalała o 87 000. Druga 

kwota to jest kwota, która dotyczyła przebudowy drogi Wierzchomino-Wierzchominko, 

przebudowa się zaczęła dosyć późno w ogóle, bo dopiero w listopadzie zeszłego roku 

została podpisana umowa. To też przyczyny pewno państwo wszyscy słyszeliście. Mogę 

powtórzyć, jeśli będzie taka potrzeba i wykonawca deklarował, że w roku 2020 wykona 

przerób na kwotę ostatecznie po zmianach 577 000. Skończyło się to kwotą 524 000, co 

też spowodowało różnice w wydatkach inwestycyjnych na kwotę 53 000, czyli łącznie te 2 

zadania spowodowały zmniejszone wydatki inwestycyjne na kwotę około 140 000 zł. To 

jest jakby pierwsza część, co chciałem powiedzieć. Druga rzecz. Szkoda, że w zwyczaju 

Rio nie ma przesłania informacji do wiadomości wójta o opinii, którą wnioskuje komisja 

rewizyjna, i którą na którąto odpowiedź komisja rewizyjna dostaje. Jak widać ten wniosek 

komisji rewizyjnej, którego my też nie znaliśmy. Jak widać ta opinia komisji rewizyjnej jest 

bardzo rozbudowana, trudno się do tego odnieść. Jest tam bardzo dużo elementów, 

które pani Banaszczak przeczytała. Szczerze powiedziawszy, musiałbym mieć czas i ten 

dokument przed sobą, żeby móc ostatecznie do każdego z tych punktów coś powiedzieć. 

Powiem bardzo ogólnie, zarzuty pt. nieudostępnienia powiedzmy to na czas tak 

dokumentów, które komisja rewizyjna wnioskowała. No Szanowni Państwo, my mamy 

też jakiś tryb pracy, to nie jest tak, że my przychodzimy pijemy kawę, tylko naprawdę jest 

często tak, że nie wiadomo, w co ręce włożyć i trzeba te priorytety ustawiać. Myślę, że, 

gdyby komisja rewizyjna zwróciła się z wnioskiem o te dokumenty odpowiednio 

wcześniej, to byśmy mieli więcej czasu i na czas by były dostarczone. Natomiast chciałem 

tutaj zapytać, bo w zasadzie wiedzę mam na ten temat, ale zapytam panią 

przewodniczącą czy na dzień przed, znaczy deklaracja urzędu była taka część tych 

dokumentów zostanie udostępniona państwu do, nie 21 lipca wszystkie będą 

udostępnione, czy z czegoś się wójt nie wywiązał? 

1.1.255 Joanna Banaszczak (Radna)  

Tak jak powiedziałam, składałam trzykrotnie, pan wójt w odpowiedziach napisał, że 
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dołoży wszelkich starań, by stosowna odpowiedź trafiła do komisji do 21 lipca, 

ponagliłam ponownie prośbę związaną z tym, że pan wójt wiedział, że do 15 lipca trzeba 

złożyć wniosek do komisji do RIO, i tak ponaglałam ponaglałam, żeby udostępnić te 

dokumenty, no i do tego czasu ich nie dostałam. No my się spotkaliśmy 9 lipca i 9 lipca 

był pisany wniosek i na podstawie tego, co miałam po prostu został napisany ten 

wniosek.  

1.1.256 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Dobrze, ale jak zadałem inne pytanie, ja to rozumiem, co pani powiedziała. 

1.1.257 Joanna Banaszczak (Radna)  

Ja powiedziałam, że dostałam te odpowiedzi, ale po czasie tak. Pierwszą odpowiedź 

dostałam piętnastego chyba lipca.  

1.1.258 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

To znaczy myślę, że sformułowanie po czasie to jest takie trochę do dyskusji, bo... 

1.1.259 Joanna Banaszczak (Radna)  

Po czasie dla komisji rewizyjnej. 

1.1.260 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Ale gdybyście wystąpili odpowiednio wcześniej, to byśmy mieli więcej czasu i byście 

dostali to na czas.  

1.1.261 Joanna Banaszczak (Radna)  

Ja przepraszam, panie wójcie, ale pierwsze pismo było złożone 21 czerwca, to miesiąc 

czasu był.. 

1.1.262 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Znaczy może.. 

1.1.263 Joanna Banaszczak (Radna)  

To były dokumenty, które były w gminie, one nie miały być formułowane, one miały być 

tylko skserowane i udostępnone. 

1.1.264 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

To znaczy i tak i nie dziękuję, bo ja to pPierwsze pismo widziałem. Widziałem, ile tam 

państwo chcieliście rzeczy, żeby udostępnić. Tu nie chodzi o to, że ktokolwiek wam tego 

nie chciał udostępnić, tylko, że po prostu wyznaczone przez was czas był zbyt krótki, ale 

moje pytanie było inne pani Banaszczak. Moje pytanie było takie, czy w terminie do 

21 lipca, tak jak się wójt zadeklarował, czy państwo jako komisja dostaliście wszystkie 

dokumenty? 

1.1.265 Joanna Banaszczak (Radna)  

Tak dostaliśmy, tylko jak wnioskowała do 15. 

1.1.266 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Ale ja to rozumiem moje pytanie tylko tego dotyczyło. Druga rzecz to jest taka. Właśnie 

boli mnie to, że nie potrafimy, że nie możemy nie mamy szansy tak naprawdę odnieść 

się do opinii izby regionalnej, która jest kierowana do komisji rewizyjnej. Chciałem 
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zwrócić uwagę, że wniosek wójta o opinię na temat wykonania budżetu został przez Rio 

zaopiniowany pozytywnie. I to było tutaj przez panią skarbnik odczytane. Nawet nie 

zapamiętałem zbyt dużo tego, co pani przeczytała przepraszam, ale to to trudno jest 

zrobić. 

1.1.267 Joanna Banaszczak (Radna)  

Będzie to w biurze Rady Gminy. 

1.1.268 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Tak, ale chodzi o inny aspekt, bo trudno jestmi odnieść się do państwa wniosku, trudno 

jest odnieść się do opinii Rio, mogę tylko ogólnie powiedzieć, że niektóre rzeczy, które 

zapamiętałem z tego, co pani przeczytała. Jak choćby rzeczy związane z samochodem w 

ŚDSu, z umową na uporządkowanie placu przed urzędem, no to są sprawy, które po 

pierwsze, tak sobie pozwolę powiedzieć, bo ten raport o wykorzystaniu samochodu 

nieprawidłowym jak państwo określiliście ŚDSu przeczytałem nie pamiętam go w tej 

chwili w żadnych szczegółach, tylko bardzo ogólnie. Natomiast mam takie zakodowane w 

pamięci wrażenie, że państwo nie zbadaliście sprawy do końca, bo tak naprawdę 

dysponentem tego samochodu jest ŚDS i pani prezes ŚDSu, czyli lepsze jutro, jeżeli tam 

były jakieś braki w dokumentach, które wskazywały na to, że ten samochód był 

użytkowany, jak wy żeście napisali tak chyba pamiętam w domniemaniu, że był 

niezgodnie w celach prywatnych użytkowany przez wójta, to nie ma ani dowodów na to, 

żeby użytkowane prywatnie, ani też nie uzyskaliście odpowiedzi od dysponenta tego 

samochodu, dlaczego są braki w kartach tego pojazdu, ale nie chcę tego tematu.. 

1.1.269 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Ja bardzo przepraszam, nie rozstrząsajmy tej sprawy, prowadzi to prokuratura, 

oczekujemy na wyjaśnienia, także.. 

1.1.270 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Ale ja chciałem to podsumować proszę mi pozwolić mówić. Więc tylko zwróciłem uwagę 

na to, że nie do końca za każdym razem państwa wnioski jako komisji rewizyjnej muszą 

się spotykać z pełną akceptacją, chociażby moją, jak czytam, to i pełnym zrozumiem, 

mam inne zdanie. Mam też inne zdanie na temat tej kostki brukowej przed budynkiem, 

ale skoro państwo uznaliście, że są to znamiona przestępstwa i zgłosiliście to do 

prokuratury, to uważam, że bardzo dobrze, niech prokuratura to wyjaśni. I zobaczymy, 

czy prokuratura się dopatrzy tutaj jakiś przestępstw gospodarczych, czy innych nie wiem. 

Natomiast wydaje mi się, że tego typu elementy przytaczane we wniosku o nieudzielenie 

absolutorium wójtowi są trochę zbyt wczesne, dlatego że niema tych rozstrzygnięć. 

Kolejna rzecz pani Grudzień podniosła temat, to tak odebrałem, przepraszam jako jakąś 

taką taki chyba zarzut trochę może źle, że tyle tych zmian w budżecie było, w ciągu roku. 

Szanowni Państwo. Ja przez 20 parę lat pracowałem w biznesie, tam też się tworzyło 

budżety, tam też się rozliczało z wykonania budżetów. I muszę powiedzieć, że przepisy 

ustawy o finansach publicznych i pewnie o samorządzie, które tutaj spotkałem, no one 

diametralnie zmieniły mój pogląd na temat tego, co z budżetem jak robić. No oczywiście 

nie dyskutuję z tymi ustawami, one są, my musimy się do nich stosować. W biznesie było 

tak, że my robiliśmy 2 × budżet był pod koniec roku przedstawiony na kolejny rok, w 

połowie budżetu było analizowany, korygowany budżet końcowy. Nie robiło się czegoś 
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takiego, że każda zmiana, która była związana z wydatkiem jakiegoś pieniądza, musiała 

być korygowana natychmiast. Tutaj tak jest i też mi się to nie podoba. Nie bardzo to 

rozumiem, czemu to ma służyć, ale takie są przepisy. W związku z tym prawo mówi tak, 

że my nie możemy nawet ogłosić żadnego zapytania targu, jeżeli nie mamy 

zabezpieczonych środków. Jeżeli się coś zmienia, to niestety musimy zrobić zmiany w 

budżecie, żeby można było to działanie podjąć i ta ilość tych zmian. Ja nie analizuje tego 

pani Grudzień, czy można było, któreś zmiany nie robić, którejś uchwały nie 

podejmować. Trudno mi jest to w tej chwili zrobić, ale tak naprawdę to jest uciążliwe dla 

wszystkich i dla państwa jako radnych i dla nas również, ale tak jest. My musimy to robić, 

więc nie wiem, czy to należy traktować jako jakiś zarzut, że tyle tych zmian w budżecie 

było, ja bym tego tak nie odbierał. 

1.1.271 Barbara Grudzień (Radna)  

Ja nie zarzucam ilości tylko tego, że często tam, gdzie były zmiany robione i wynikały to z 

tych zewnętrznych właśnie sytuacji, bo przechodzą dotacje, wiadomo sesja następnego 

miesiąca kończy się poprzedni miesiąc trzeba to zamknąć. Mnie boli najbardziej to, że 

szczególnie w planach zmiany planu wydatków były w międzyczasie w tym czasie, jeżeli 

przychodzi z zewnątrz, robi się zmiany, bo wojewoda, bo jakaś inna dotacja robi się 

zmiany w dochodach i w kosztach. Automatycznie trzeba, bo trzeba zamknąć, ale przy tej 

okazji było bardzo często naprawdę ja się przyglądam tym zarządzeniom. Akurat ja tak, 

jeżeli chodzi o sprawy finansowe i przy tej okazji były zmiany przeniesień zgodnie z literą 

prawa, bo wójt ma prawo. Ja tu o tym mówiłam, ma prawo, ale zmiany w wydatkach 

duże kwoty między paragrafami i radni nie wiedzą, dlaczego po co. Ja rozumiem, jeżeli 

jest to 10 000, czasami, ale jeżeli jest to 100 000, 150 000 przenoszone między 

paragrafami i radni widzą tylko kwoty i nie wiedzą kompletnie, czego dotyczy. Przy 

najbliższej sesji są zmiany w budżecie, czyli to jest ciąg dalszy zmian budżetu i nie wiemy, 

co się działo w tym poprzednim zarządzenia. Tu mam bardzo duży zarzut i gdyby któryś 

z panów był na komisjach. Ja nie mówię na sesjach, padły by pytania, byłaby odpowiedź, 

czy by się nam podobała, czy nie czy musieliście czy nie musieliście zrobić jako urząd. Po 

prostu byśmy mieli jasność, dlaczego to było w ten sposób zrobione. I tu chodzi o tą 

właśnie współpracę. Dziękuję bardzo.  

1.1.272 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Ale już bardzo bardzo krótko się nie będę rozwijał. Tak na dobrą sprawę, to sami 

państwo wiecie, że formuła zarządzenie jest formułą nazwijmy ją taką uproszczoną, 

która pozwala nam działać w stosunku do uchwały. Natomiast Szanowni Państwo, czy ja 

jestem czy wójt czy mnie nie ma na sesji, to jest pani skarbnik zawsze i jeżeli macie 

jakiekolwiek wątpliwości, co do jakieś uchwały budżetowej, która w danym w ciągu roku 

była podejmowana, to zawsze możecie je zgłaszać, możecie zadawać pytania dotyczące 

zarządzeń. To jakby rozumiem, że pewnie by było lepiej, gdybyście to usłyszeli, ode mnie, 

czy, gdybyście to usłyszeli od wójta, natomiast pytania, które was intrygują, macie prawo 

zadać zawsze, a my mamy obowiązek Wam odpowiedzieć.  

1.1.273 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Ja jeśli mogę, zamykając ten temat, proszę Pana nie chodzi nam o to, o czym pan mówi, 

tylko chodzi o to, bo my wcale nie musimy to od pana słyszeć, ale jeżeli pani skarbnik 

mówi, że ona nie jest upoważniona do przedstawienia nam wydanych przez wójta 
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zarządza finansowych. No to coś jest tutaj nie tak i to nie zależy mi proszę pana, żeby 

pan nam to mówił, bo jeżeli chodzi o uchwały, jest to przez panią skarbnik wyjaśnione. 

Natomiast, jeżeli chodzi o zarządzenia, nie mamy tej informacji. Proszę państwa, 

kończymy dyskusję. Jeszcze, a no dobrze, proszę pan Baczyński jeszcze. 

1.1.274 Tomasz Baczyński (Radny)  

Dziękuję bardzo, Otóż na początku powiem, że bardzo się cieszę tutaj z obecności pana 

wójta, licznej reprezentacji pracowników urzędu. I mam takie, jak tutaj pan Markowski 

prosił konkretne pytanie, ile pieniędzy w budżecie w roku 2020 zostało zmarnowane, to 

znaczy zmarnowane. Było kilka takich nieudanych prób przeprowadzenia zmian na 

terenie gmin np. likwidacja szkoły w Łeknie. Co tam jeszcze, koncepcje PSZOK różne, 

koncepcje kanalizacji. Wiem, że była wykonana ekspertyza na drogę do banku, chodziło 

o te naciski, gdzie później to się nie sprawdziło, bo koncepcję należało zmienić, ile 

pieniędzy zostało zmarnowanych w budżecie w roku 2020? 

1.1.275 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Dobrze panie Baczyński, coś pan tam powiedział, ale proszę zadać pytanie. Proszę zadać 

pytanie. 

1.1.276 Tomasz Baczyński (Radny)  

(...) Ile pieniędzy zostało zmarnowane w budżecie w roku 2020. 

1.1.277 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Ani 1 gr. 

1.1.278 Tomasz Baczyński (Radny)  

To dlaczego zmieniliście koncepcję budowy drogi do banku, przecież była wykonana 

ekspertyza, która kosztowała jakąś kwotę tak. 

1.1.279 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Ale proszę Pana, ale o czym Pan mówi w ogóle.  

1.1.280 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę Państwa otrzymaliśmy odpowiedź dziękujemy, ani grosz nie został zmarnowany. 

W związku z tym kończymy tą dyskusję. Proszę, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? 

Jeśli nie ma, to proszę państwa przystępujemy do głosowania. Uchwała w sprawie 

absolutorium dla wójta gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2020. 

Po zapoznaniu się z raportem o stanie gminy za rok 2020, sprawozdaniem z wykonania 

budżetu gminy Będzino za rok 2020, w pkt 3 sprawozdaniu finansowym gminy Będzino 

za rok 2020, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu, informacją o stanie mienia gminy Będzino, stanowiskiem komisji rewizyjnej, 

opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku komisji rewizyjnej. I w treści tu mamy 

napisane Rada Gminy Będzino uchwala § 1 udziela Wójtowi Gminy Będzino na 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Proszę, oddać głos kto jest za, kto jest przeciw 

kto się wstrzymał elektronicznie, także proszę bardzo. Proszę państwa, aktualnie jest 11 

radnych 2 musiało opuścić sesję, w związku z obowiązkami pracowniczymi 11 głosów 

oddanych 1 głos za udzieleniem absolutorium 10 głosów przeciw udzieleniu. W związku 
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z tym Rada Gminy nie udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Będzino. Proszę Państwa, 

czy robimy krótką przerwę czy kontynuujemy. Ale naprawdę bardzo krótka, bo tutaj 

niektórych z naszych tutaj obecnych się śpieszy, bo zaraz będziemy musieli przenieść 

sesję na inny dzień, bo jeżeli nie będzie kworum, nie będziemy mogli kontynuować 

obrad. 

1.1.281 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę państwa, proszę o uwagę, wznawiamy obrady sesji. Ja bardzo proszę, abyśmy 

radnych, abyśmy nie musieli przerwać dzisiejszej sesji, bo kworum na sesji musi być, 

żebyśmy mogli podjąć uchwały. Ja rozumiem obowiązki pewne pracownicze, jak i 

rolników, jeżeli chodzi o żniwa, ale proszę wytrzymać, żebyśmy mogli skończyć tę sesję, 

niemniej jednak ja poprowadzę to w tej procedurze, żeby to przyspieszyć. My większość 

uchwał mieliśmy omówionych na komisjach, zostały wyjaśnione i tutaj byśmy po prostu 

w takim trybie przyspieszonym podejmowali kolejne uchwały. Chyba, że ktoś będzie miał 

jakieś tam no oczywiście zapytania, dotyczące poszczególnych uchwał. Mamy projekt 

uchwały nr 4.  

Pkt. 6. Wolna trybuna. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 04:15:58 – 04:31:59  

1.1.282 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

W programie obrad są teraz jest teraz wolna trybuna. Natomiast ja bym poprosił o głos, 

dlatego że chciałbym coś powiedzieć i zapytać. A mianowicie, jak państwo wiecie, praca 

w samorządzie dla mnie to jest moja pierwsza praca, analizuję jak to się toczy, jak to się 

dzieje i tak dalej i pewne rzeczy mnie dosyć mocno mną targają. Nie rozumiem pewnych 

rzeczy, a mianowicie chodzi mi o wątek wotum nieufności dla wójta wotum zaufania, 

absolutorium. Jest to trzecia z kolei, trzeci rok naszej pracy, w którym państwo takiego i 

wotum i absolutorium jeśli dobrze pamiętam, nie udzielacie wójtowi, w związku z tym 

mam jedno proste pytanie z tym się nosiłem już dawno, ale teraz je chciałem zadać. 

Chciałem zadać pytanie panu Baczyńskiemu i pani Imbiorowskiej jakie jest uzasadnienie, 

bo to nie jest tylko dla mnie też i dla mieszkańców głosowania, przeciw udzielenia 

wotum zaufania dla wójta i przeciw udzieleniu absolutorium. Jak państwo widzieliście w 

mojej wypowiedzi na temat absolutorium wyraźnie podkreśliłem, że absolutorium że 

opinia Rio w odpowiedzi na wniosek wójta jest pozytywna. Opinia Rio na wniosek, tak jak 

mniej więcej ją zapamiętałem, bo tak jak mówię, nie dano nam szansy zapoznania się z 

nią wcześniej na wniosek komisji rewizyjnej jest jakaś taka niespójna z tamtą opinią, ale 

mimo wszystko chciałbym znać pytanie do pana Baczyńskiego, dlaczego proszę o 

uzasadnienie, dlaczego głosował pan przeciwko udzielenia wotum dla wójta i przeciwko 

udzieleniu absolutorium.  

1.1.283 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Ale ja myślę, że to wymaga odpowiedzi pana Baczyńskiego. Pan Baczyński uczestniczył, 

jest między innymi członkiem komisji rewizyjnej, uczestniczył w spotkaniach. Zna 

dokumentację i w związku z tym nie zamierzamy się tutaj tłumaczyć, dlaczego i co było 

przyczyną, że podjęliśmy takie, czy inne decyzje.  
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1.1.284 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Bardzo cieszę, że to mieszkańcy usłyszeli, dlatego że komisja za wyjątkiem rewizyjnej 

wszystkie zaopiniowały pozytywnie, a państwo nie. Wotum raport został przedstawiony 

bez żadnych konkretnych poważnych uwag z państwa strony, więc dziwi mnie to i 

możemy na tym pozostać.  

1.1.285 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę Pana wracając jeszcze do raportu. Zapomniałem, o jednej rzeczy powiedzieć, 

państwo dali nam spis uchwał, które Rada Gminy podjęła, my to mamy. Tam trzeba 

napisać na przyszłość. Taka uwaga, które zostały zrealizowane i jak zostały 

zrealizowane.Zastanowię się nad tym. Cieszę się, że, chociaż ma pan dobrą wolę. Proszę 

państwa, projekt uchwały nr 4 uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

gminy na rok 2021, omawiana szczegółowo na sesji. Bardzo proszę tak podstawowe 

elementy wymienić.  

Pkt. 7. Podjęcie uchwał: 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 04:32:00 – 05:07:45 

1.1.286 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

Wysoka Rado projekt nr 4 w sprawie zmiany w budżecie gminy Będzino na 2021 rok, 

gdzie planuje się zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 358 982 zł 40 gr i zmiany 

przedstawione są w załączniku nr 1. Planuje się zmniejszyć wydatki budżetu o wartość 

550 604 zł 59 gr. Przenosi się wydatki między działami i rozdziałami zgodnie załącznikiem 

nr 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3. 

Dokonuje się zmian w planie przychodów zgodnie z załącznikiem nr 4 ustala się 

przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 5. Plan dochodów po 

dokonanych zmianach zamykamy kwotą 54 781 598 zł 78 gr. Wydatki zamykamy 

wartością 58 491 975 zł 30 gr. W wyniku dokonanych zmian deficyt wynosi 3 710 373 zł 

52 gr, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w 

wysokości 2 494 282 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 27 630 zł 52 gr oraz 

wolnymi środkami w wysokości 858 044 zł 12 gr. Czy nasunęły się państwu jakieś pytania 

od dnia komisji że tak powiem, żebyśmy szybko.  

1.1.287 Barbara Grudzień (Radna)  

Ja tylko jedno krótkie pytanie, nie do pani skarbnik, do Pana Tomka Szymaniaka. Mam 

takie pytanie, czy coś panu wiadomo, bo to były te zmiany budżetowe, szczególnie w tej 

grupie transport, drogi itd na temat naprawy chodnika w Tymieniu, bo doszły do mnie 

takie słuchy, a ja nie umiem tego odpowiedzieć, ponieważ nic oficjalnego na ten temat 

nie wiem. Jeśli można to bardzo proszę o udzielenie informacji.  

1.1.288 Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej)  

Taki plan szanowni państwo jest, żeby ten chodnik naprawić jednakże chyba w tych 

zmianach jeszcze nie został ujęty, ale ogólnie w planie jest naprawa tego chodnika.  
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1.1.289 Barbara Grudzień (Radna)  

Tego, czyli, którego bardzo proszę, panie Tomku.  

1.1.290 Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej)  

Jeżeli nie w tym roku nam się tego nie uda no to w przyszłym najdalej roku będzie ten 

chodnik zrobiony.  

1.1.291 Barbara Grudzień (Radna)  

A dokładnie, o który chodnik chodzi? 

1.1.292 Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej)  

To jest nie pamiętam numer bloku 49? 

1.1.293 Barbara Grudzień (Radna)  

Czy to jest w kierunku 44 43 od salonów?  

1.1.294 Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej)  

Tak tak oto chodzi.  

1.1.295 Barbara Grudzień (Radna)  

Dziękuję bardzo. 

1.1.296 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję. Proszę państwa, przystępujemy do głosowania, tutaj też mamy wyjaśnioną tą 

sprawę, jeżeli chodzi o te 903 000 to właśnie m.in. jedno z pytań. Proszę pan, Baczyński. 

1.1.297 Tomasz Baczyński (Radny)  

Dziękuję bardzo. Otóż właśnie mi chodzi o te 903 000, tam była taka kwota 520 000 na 

remont drogi w miejscowości Strzeżenice. Otóż tutaj przed chwileczką pan wójt wywołał 

mnie do tablicy jako dlaczego tak zagłosowałem, a nie inaczej. Otóż mogę odpowiedzieć, 

no nie dalej jak 2 dni temu mieliśmy przedstawioną koncepcję budowy tej drogi, dosyć 

długo na ten temat rozmawialiśmy. W dniu dzisiejszym w kuluarach dowiaduje się, że te 

520 000 zostanie przeznaczone na tą drogą, ale technika budowy tej drogi w ogóle 

wszystko co związane będzie całkowicie inaczej wyglądało. Może warto było 

poinformować mieszkańców, jak. Było mówione o jakichś kanałach technologicznych. 

Dzisiaj słyszę, że już tych kanałów nie będzie. No to jest 520 000, panie wójcie. Dziękuję.  

1.1.298 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Znaczy się ja już odpowiedzi na to pytanie udzieliłem, jaką technologią będzie to robione, 

a tak nie rozumiem, czemu to pytanie ma służyć, bo odpowiedź dałem. Będzie zmiana 

technologii poprzez tylko naprawę dywanika asfaltowego. I to jest wszystko na ten temat 

i nie ma tutaj jakby potrzeby jakoś tego dalej procedować. Natomiast wywołałem pana 

do odpowiedzi ale pan myślałem, że pan chce odpowiedzieć, ale nie odpowiedział Pan. 

1.1.299 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję. Czy ktoś jeszcze się zgłasza do. Jeśli nie to przystępujemy do głosowania. Kto z 

państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 

2021, proszę oddać głos. Proszę państwa głosowało 9 radnych 9 głosów oddanych jest 

za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały no powiązany z 
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tymi zmianami. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Będzino na lata 2021-2029 proszę pani Skarbnik.  

1.1.300 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

Wysoka Rado projekt nr 5 tak jak pan przewodniczący już wspomniał, dotyczy 

aktualizacji wielkości z roku 2020 oraz zaktualizowania wielkości w kolumnach czy też 

wierszach 2021 roku, dodatkowo pozwolę sobie tak szybciutko powiedzieć, że w 2021 

roku zostały zmniejszone przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów długoterminowych. 

W związku, z czym dokonano w latach kolejnych zmniejszenia rozchodów, jak i też 

zmniejszenia kosztów dotyczących obsługi długu. W załączniku nr 2 w przedsięwzięciach 

zostało wprowadzone nowe przedsięwzięcie dotyczące budowy, rozbudowy świetlicy w 

miejscowości Popowo. Łączny nakład finansowy na to przedsięwzięcie ma wynieść 

880 000 i realizacja przedsięwzięcia jest w latach 2021-2022. Pokrótce, czy mają państwo 

jakieś dodatkowe pytania do projektu nr 5? 

1.1.301 Barbara Grudzień (Radna)  

Tradycyjnie, pani skarbnik, jak wskaźniki w tej wieloletniej prognozie?  

1.1.302 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

Spełniamy wskaźniki na dzień dzisiejszy po dokonanych zmianach w wieloletniej 

prognozie finansowej. Wiadomo, że mniejsze zapotrzebowanie czy zmniejszenie 

przychodów z tytułu emisji kredytów długoterminowych, jak i też zmniejszenie w latach 

kolejnych wydatków związanych z obsługą długu, wpływa korzystniej na nasz wskaźnik, 

dlatego też jest lekka poprawa nie jest to dużo znacząca, ale to wpływa korzystnie. 

1.1.303 Barbara Grudzień (Radna)  

Czyli w stosunku do poprzedniej zmiany rozumiem jest na plus? 

1.1.304 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

Jest na plus tak.  

1.1.305 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję, przystępujemy do głosowania. Proszę pan Baczyński jeszcze.  

1.1.306 Tomasz Baczyński (Radny)  

Dziękuję. Otóż, pani skarbnik, mówi pani o wieloletniej prognozie finansowej lata 2021, 

2022, 2023, 2024 i tak dalej. Prosze Panią chodzą słuchy, że pani chce odejść. Czy będzie 

pani z nami? Po prostu martwię się i słyszałem, że pracuje pani tylko do września i tyle. 

Dziękuję.  

1.1.307 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Czy ja mogę odpowiedzieć na to pytanie? Ja myślę, że to jest pytanie w ogóle nie na 

temat i pozostawmy to pytanie bez odpowiedzi. To jest, jeżeli nawet coś takiego jset, są 

to decyzje pani skarbnik i przyjdzie moment, że będą takie decyzje będziecie państwo 

wiedzieć. No dzisiaj pytanie uznaje w ogóle nie na miejscu. 

1.1.308 Tomasz Baczyński (Radny)  

Rozumiem po prostu słyszałem gdzieś tam w kuluarach, że pani skarbnik pracuje tylko 

do września i zostawia urząd.  
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1.1.309 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę bardzo, proszę, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Jeśli nie, to przystępujemy 

do głosowania, kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej gminy Będzino na lata 2021-2029. Proszę oddać głos. 

Stwierdzam, że głosowało 9 radnych, 9 głosów oddanych za podjęciem uchwały, 

stwierdzam, że uchwała została podjęta. Projekt uchwały nr 6 w sprawie zaopiniowania 

przez zarząd powiatu w Koszalinie propozycji dróg na terenie gminy Będzino do 

kategorii dróg gminnych. Uchwała też omawiana na sesji. Dostaliśmy dzisiaj załączoną 

mapkę do tej uchwały, także myślę, że tu już dyskusji nie ma, przystępujemy do 

głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały proszę zagłosować. 

Stwierdzam, że głosowało 9 radnych, 9 głosów było oddanych za podjęciem uchwały, 

stwierdzam że uchwała została podjęta. Projekt uchwały nr 7 w sprawie wyrażenia zgody 

na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziałów w częściach wspólnych w 

drodze bezprzetargowej, dotyczy to lokalu nr 13/2 miejscowość Dobiesławiec 

dotychczasowego najemcy. To też mieliśmy przedstawione, czy jakieś pytania są? Jeśli 

nie ma, to przystępujemy do głosowania nad tą uchwałą, kto z państwa radnych jest za 

podjęciem tej uchwały, proszę podnieść zagłosować przepraszam. Stwierdzam, że 

głosowało 9 radnych 9 głosów zostało za podjęciem tej uchwały, uchwała została 

podjęta. Następna uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie praw własności 

nieruchomości oznaczonych numerami działek 142/18, 132/22 142/23 oraz 142/24, 

położonych w obrębie ewidencyjnym Tymień w gminie Będzino. No i tutaj też chodzi o 

sprzedaż działek pod zabudowę jednorodzinną w miejscowości Tymień. Też to było 

omawiane, czy są jakieś pytania w tej sprawie? Jeśli nie ma, to głosujemy. Kto z państwa 

radnych jest za podjęciem tej uchwały proszę zagłosować. Dziękuję głosowało 9 radnych 

stwierdzam, że uchwała została podjęta. 9 głosów oddanych za podjęciem uchwały. W 

sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanych w formie 

bezprzetargowej użytkownikom wieczystym gruntu. I tutaj mamy zmianę. Tak tak bardzo 

proszę panią Niesłuchowską, bo dostaliśmy informację, że nie zabudowanych, bo na 

sesji omawialiśmy na komisji, że to są nieruchomość zabudowane. Przed komisjami, już 

prosiłam o zmianę, może to sformułowanie po prostu w tytule, bo my nie jesteśmy 

właścicielami budynków, tylko gruntu. To takie techniczne sformułowanie czyli 

nieruchomości gruntowych. Czyli teren, na którym budynki są posadowione (...) Proszę 

czy są jakieś pytania. Jeśli nie ma przystępujemy do głosowania, kto z państwa radnych 

za podjęciem tej uchwały. Proszę oddać głos. Głosowało 9 radnych 9 głosów za 

podjęciem uchwały. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Projekt uchwały nr 10 w 

sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy. Tutaj otrzymaliśmy pismo 

z prokuratury, że jest niewłaściwie sporządzona w § 5. Tam było, że od wykonania 

uchwały dotyczącą pogrzebu osoby samotnej, gdzie który jest wykonywany przez gminę 

odpowiedzialny za wykonanie był zapis Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, zgodnie z ustawą tak być nie może. Może być tylko i wyłącznie Wójt Gminy 

Będzino. I tu jest ten zapis w § 5 do zmiany. Czy są jakieś pytania, jeśli nie ma proszę 

pani Lucyna Parol.  

1.1.310 Lucyna Parol (Radna)  

Chciałam zapytać, dlaczego te uchwały są tak przygotowywane, jak bym powiedziała nie 

do końca dobrze. Mamy przecież radcę prawnego w gminie uchwała śmieciowa, chyba 
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że 4 × wracała tak teraz znów ta uchwała prokuratura nam zwraca. Myślę, że taką 

uchwałę, która jest przygotowana przez pracowników urzędu, powinna być podpisana 

przez radcę prawnego. Na pewno skoro taką funkcję sprawuje, to myślę, że przepisy 

powinien znać doskonale i dlaczego wynikają takie błędy.  

1.1.311 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Ja myślę, że tutaj po prostu poprosimy, aby z radcą prawnym będę rozmawiał, aby na 

projektach uchwał był jego podpis o zgodności z ustawą, czy z przepisami. Wtedy byśmy. 

Proszę państwa przegłosujemy, proszę Państwa bo już się gubię. Projekt uchwały nr 10 

w sprawie ustalenia zasad sprawowania pogrzebu na koszt gminy. Poproszę oddać głos. 

Kto jest za podjęciem tej uchwały. Stwierdzam, że głosowało 9 radnych, 9 głosów jest za 

podjęciem tej uchwały. W sprawie kolejna uchwała w sprawie trybu i sposobu 

powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe 

warunki jego funkcjonowania. Ja bym tylko tutaj prosił o wyjaśnienie, bo tu informacje 

mamy, bo 9 lipca zostało podjęte przez pana wójta zarządzenie, którego nie znam, 

dotyczy ono zmiany zarządzenia 230a, ponownie jest a zmiany nr 183/2020 dnia 

16 grudnia 2000 w sprawie powołania Gminnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Czy to zarządzenie dotyczy tylko aktualizacji 

przepisów, czy. Bardzo proszę pan Turlej.  

1.1.312 Rafał Turlej (Starszy specjalista pracy socjalnej)  

Uchwała oczywiście jest niezbędna w sprawie powołania i odwoływania członków 

zespołu interdyscyplinarnego. Natomiast do kompetencji wójta jest powoływanie 

nowych osób, w skład zespołu np. w przypadku zmiany, jeżeli osoby rezygnują, bądź 

odchodzą z pracy, wtedy my składamy właściwie przewodniczący zespołu składa 

wniosek do wójta o włączenie do prac zespołu nowe osoby, stąd to zarządzenie pana 

wójta, pan wójt jest tylko władny do wydawania zarządzeń w sprawie zmiany składu 

zespołu.  

1.1.313 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję, czy ktoś z państwa radnych ma jakieś zapytania, jeśli nie ma przystępujemy do 

głosowania, uchwała też omówiona na komisji, kto z państwa radnych jest za podjęciem 

tej uchwały proszę zagłosować. Dziękuję głosowało 9 radnych. 9 głosów za podjęciem 

uchwały. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Projekt uchwały nr 12 w sprawie 

przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Będzino na lata 2019-2023 i 

sprawozdanie dotyczy roku 2020. Też to było nam tutaj na komisjach przedstawione nie 

mniej jednak spytam, czy ktoś z państwa ma jakieś zapytania? Jeśli nie ma, to 

przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały. 

Proszę oddać głos. Głosowało 9 radnych, 9 głosów za podjęciem uchwały stwierdzam, że 

uchwała została podjęta. Projekt uchwały nr 13. Dotyczy w sprawie rozpatrzenia skargi 

na działalność Wójta Gminy Będzino. I tutaj ja to przedstawię, bo ona nie była omawiana 

na komisji. Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje § 1 Rada Gminy w Będzinie po 

rozpatrzeniu skargi złożonej przez pana x na bezczynność wójta gminy Będzino w 

przedmiocie prowadzonego przez wójta postępowania zalewania działek rolnych, 

których właścicielem jest skarżący, oraz zachowania wójta podczas wizyty skarżącego w 

Urzędzie Gminy. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji skarg wniosków petycji 
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uznaje skargę za nieuzasadnioną z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały, wykonanie uchwały powierza się przewodniczącego 

Rady Gminy w Będzinie, zobowiązując go do przesłania skarżącemu odpisu późniejszej 

uchwały. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Proszę państwa, jeżeli chodzi o 

uzasadnienie komisji skarg i wniosków W dniu 29 kwietnia 2021 roku do Rady Gminy w 

Będzinie została złożona skarga przez Pana XX na działalność Wójta Gminy Będzino. W 

skardze znalazły się dwa zarzuty: w przedmiocie prowadzonego przez Wójta 

postępowania zalewania działek rolnych, których właścicielem jest Skarżący oraz 

zachowania Wójta podczas wizyty Skarżącego w Urzędzie Gminy. Przewodniczący Rady 

Gminy w Będzinie przekazał skargę do rozpoznania przez komisję Skarg, Wniosków i 

Petycji. W dniu 25 maja 2021 r. Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 

podstawie art. 36 par. I Kodeksu postępowania administracyjnego poinformowała 

Skarżącego o przedłużeniu terminu rozpatrzenia skargi do dnia 30 czerwca 2021 roku. 

Następnie pismem z dnia 28 czerwca 2021 roku w związku z koniecznością pozyskania 

od innych organów dodatkowych materiałów i wyjaśnień przedłużyła ten termin do 

drugiej połowy lipca. W trakcie rozpatrywania skargi Komisja zwróciła się do Wójta o 

ustosunkowanie się do zarzutów podniesionych w skardze oraz przedłożenia 

dokumentów zgromadzonych w sprawie, a także wyjaśnienia „incydentu", który miał 

miejsce w budynku urzędu. Wójt pismem znak RZG.6331.2.2021.MN z dnia 13 maja 2021 

r. przedłożył komplet dokumentów wraz z metryką prowadzonego postępowania i 

pismem wyjaśniającym. W kontekście zarzutu w skardze, dotyczącego pchnięcia przez 

wójta obiema rękami skarżącego na ścianę, Rada Gminy po przeanalizowaniu sprawy, 

stoi na stanowisku że brak jest świadków, nagrań oraz jakichkolwiek dowodów na 

zaistnienie takiej sytuacji. W tym kontekście dysponuje jedynie zeznaniem skarżącego, 

natomiast wójt na pytanie dotyczące „incydentu", który został przedstawiony w skardze 

odpowiedział: „Dodatkowo informuję, że nie będę się ustosunkowywał do kłamliwych 

zarzutów przedstawionych przez Pana XX". Rada Gminy stoi na stanowisku, że skarżący 

powinien dochodzić swoich praw na gruncie powództwa cywilnego. Rada Gminy nie jest 

organem władnym do badania tego typu zarzutów. W związku z tym w tym zakresie 

uznaje skargę za bezzasadną. Rada Gminy jednocześnie podkreśla, że Wójt, jako 

urzędnik powinien być możliwie jak najbardziej pomocny i udzielać odpowiedzi na 

skierowane do niego pytania możliwie jak najbardziej wyczerpująco i dokładnie (art. 12 

ust. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego). Treść zasady uprzejmości wypełnia 

art. 12 ust. 3, który określa zachowanie się urzędnika w przypadku popełnienia błędu 

naruszającego prawa lub interes jednostki. Odnośnie zarzutu dotyczącego terminowości 

załatwiania spraw przez urząd Komisja wystąpiła z zapytaniami do Starosty Powiatu 

Koszalińskiego oraz do radcy prawnego Urzędu o udzielenie pisemnej odpowiedzi, czy 

postępowanie jest prowadzone zgodnie z terminami określonymi w Kodeksie 

postępowania administracyjnego, czy też uznać należy, że doszło do sytuacji, o której 

mowa w art. 37§ 1 ust. 1 lub ust.2 Kpa. Zgodnie z art. 35 §3 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960r. Kodeks postępowania administracyjnego mówi, że załatwienie sprawy 

wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 

miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy 

od dnia wszczęcia postępowania. W niniejszej sprawie ww. terminy uległy modyfikacji: w 

związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z wirusem COVID-19 w Urzędzie 

Gminy Będzino oraz związaną z tym liczną nieobecnością pracowników, działając na 
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podstawie art. 15zzzzzn1 ust. 1, 2, 5 i 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020r. 

poz. 1842 ze zm.) Wójt Gminy Będzino zawiadomił o wstrzymaniu biegu terminów 

załatwiania spraw na okres 30 dni od dnia 22 marca 2021 r. Po przeanalizowaniu 

zgromadzonej w toku postępowania dokumentacji - znak RZG.6331.2.2021.MN, opinii 

Komisji i radcy prawnego Rada Gminy stoi na stanowisku, że postępowanie było 

prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami - w tym zakresie skargę należy uznać 

również za bezzasadną. Jednocześnie Rada Gminy uważa, że w sytuacjach niecierpiących 

zwłoki, w momencie kiedy jest niszczone mienie mieszkańca, wójt powinien reagować 

szybciej, np. poprzez przesłanie w wyznaczone miejsce pracownika odpowiedzialnego, a 

nie zasłaniać się jedynie literą prawa i procedurami formalnymi. W przypadkach 

kryzysowych, wójt powinien wykazać się większą empatią oraz chęcią niesienia pomocy 

w stosunku do mieszkańców. Analizując stan faktyczny i prawny, po zapoznaniu się ze 

stanowiskiem Komisji oraz po zapoznaniu się z zarzutami przedstawionymi w skardze 

Rada Gminy w Będzinie uznaje w całości skargę jako bezzasadną. Czy ktoś z państwa ma 

tutaj pytania, jakie dotyczące tej uchwały? Jeśli nie ma przystępujemy do głosowania. 

Proszę państwa głosowało 9 radnych 9 głosów jest za podjęciem uchwały. Stwierdzam, 

że uchwała została podjęta. Oczywiście skarżącemu zostanie przesłana łącznie z opinią. 

Projekt uchwały nr 14 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na 

rok obrachunkowy 2022 w celu realizacji zamówienia publicznego. Nie było pana 

Wirkusa na komisji bo uznaliśmy, że wystarczy że przedstawi to nam na sesji. Myślę, że 

uchwała też jest oczywista, dotyczy przewozów dzieci, proszę bardzo.  

1.1.314 Tomasz Wirkus (Inspektor ds. oświaty)  

Otóż, proszę państwa jesteśmy w trakcie postępowania przetargowego. W poniedziałek 

o godzinie dziesiątej minął termin składania ofert została złożona 1 oferta. Uchwała 

dotyczy zabezpieczenia środków na przyszły rok, dlatego że zamówienie dotyczyło 

również 1 roku szkolnego, dlatego że nie wiemy, jaka będzie sytuacja związana ze 

sprawnością autokaru, który wozi dzieci do Szkoły Podstawowej w Dobrzycy. W związku z 

tym, że zadaniem własnym gminy jest dowożenie dzieci, od pewnego wieku, gdy droga 

przekracza 3 lub 4 km w zależności od wieku dziecka, wobec tego musimy korzystać z 

usług przewoźnika zewnętrznego. Tak jak mówiłem, złożona została 1 oferta. W tej chwili 

trwa weryfikowanie dokumentów. Myślę, że najdalej jutro będzie ogłoszony zwycięzca 

tego przetargu. Treść uchwały jest tak jak państwo tutaj widzicie, właściwie nie ma co 

więcej dopowiadać tak chodzi o zabezpieczenie środków na rok budżetowy 2022 w celu 

zapewnienia realizacji zadania publicznego na świadczenie usług przewozowych, 

polegających na przewozie uczniów do szkół i przedszkoli. Koszt tego będzie około 

380 000 zł. Bardzo proszę państwa.  

1.1.315 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję, proszę państwa ktoś z Państwa radnych miałby jakieś pytania dotyczące tej 

uchwały? Proszę pan Baczyński. 

1.1.316 Tomasz Baczyński (Radny)  

Dziękuję. Otóż w tym roku został zakończony ten remont drogi w Wierzchominku. Tam 

był taki problem, że po prostu dzieci nie mogą być wcześniej dowożone, bo był zły stan 
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nawierzchni, ta nawierzchnia nie została poprawiona. Czy od następnego roku szkolnego 

dzieci będą dowożone do szkoły autobusem w Wierzchominku? 

1.1.317 Tomasz Wirkus (Inspektor ds. oświaty)  

Tym autobusem szkolnym? Myślę, że będą dowożone, bo jeszcze został miesiąc, a muszę 

powiedzieć że nie byłem w tej chwili i nie oglądałem stanu tej drogi, nie znam sytuacji 

jaka w tej chwili tam panuje na dzień dzisiejszy (...) i wcale powiem krótko ostatnio się 

zajmuje remontem tego autokaru, tak powiem, przetargiem remontem takimi rzeczami, 

w jakim stanie jest ta droga, nie wiem, to dotyczy..  

1.1.318 Tomasz Baczyński (Radny)  

Byliśmy zapewniani, że to jest bardzo dobra droga, odpowiednia szerokość. 

1.1.319 Tomasz Wirkus (Inspektor ds. oświaty)  

Podobno była robiona, jest zrobiona droga tak, no jeżeli jest zrobiona to autobus będzie 

jeździł tamtędy. 

1.1.320 Tomasz Baczyński (Radny)  

Czy są uwzględnione środki dodatkowe w tym projekcie uchwały? 

1.1.321 Tomasz Wirkus (Inspektor ds. oświaty)  

To jest autokar, który jest przypisany. Proszę zwrócić uwagę przypisany do szkoły w 

Dobrzycy, rozwozi dzieci z obwodu szkoły w Dobrzycy, a ten przetarg dotyczył 

rozwożenia dzieci akurat 5 adresami dotyczące obwodu w Tymieniu, obwodu Szkoły w 

Będzinie z siedzibą w Łeknie i obwodu szkoły w Mścicach, tak, także było poza tym, a 

problem polega na tym, że jeżeli ten autobus, który nam służy do rozwozu dzieci Szkoły 

Podstawowej w Dobrzycy. No niestety, ale z biegiem lat, z biegiem dni przestanie być i 

sprawny mimo remontów lub też wysokość nakładów, które będą ponoszone na 

utrzymanie tego autokaru w sprawności, będzie bardzo wysoka no bo w takim razie w 

przyszłym roku będzie rozpisać no i tak nowy przetarg, dołączając właśnie trasę, która 

będzie obsługiwała dzieci tej szkoły w Dobrzycy. Wydatki związane z naprawą tego 

autokaru, to w te wakacje to może być kwota około 80 000.  

1.1.322 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Jak z samej nazwy był to gimbus skończyły się gimnazja i jest po gimbusie można 

powiedzieć. Proszę, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Jeśli nie ma to przystępujemy 

do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, dotyczy ona 

zabezpieczenia środków w 2022 na przewozy dzieci do szkół. Proszę zagłosować. 

Dziękuję głosowało 9 radnych, 9 głosów za podjęciem uchwały stwierdzam, że uchwała 

została podjęta. No i mamy tą jeszcze 1 dodatkową uchwałę wprowadzoną dzisiaj do 

porządku. Co prawda, pani skarbnik, już nam o niej co nieco wspominała, ale prosimy o 

przedstawienie, dotyczy ona zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, w związku z tym 

proszę o informację.  

1.1.323 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

Projekt dodatkowy nr 15 wysoka Rado, Szanowni mieszkańcy w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej gminy Będzino na 2021 rok nr 31/196/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 

28 stycznia 2021 roku. W projekcie tym chodzi tylko i wyłącznie o zmiany planowanego 
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deficytu sposobu finansowania deficytu oraz zmiany wysokości przychodów i 

rozchodów, gdzie § 3 otrzymuje brzmienie ustala się planowany deficyt w wysokości 

3 710 376 zł 52 gr, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji papierów 

wartościowych w wysokości 2 494 282 zł 99 gr niewykorzystanych środków pieniężnych 

na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 

finansowanych związanych ze szczególnymi zadaniami wykonywania budżetu 

określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 330 412 zł 89 gr, rozliczenia środków 

określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektów lub 

zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 27 636 zł 52 gr oraz 

wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 858 044 zł 12 gr. Paragraf nr 4 otrzyma 

brzmienie ustala się przychody i rozchody w wysokości przychody 7 400 049 zł 53 gr 

rozchody 3 689 673 zł 1 gr. Paragraf nr 12 otrzymuje brzmienie ustala się limity 

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 3 710 376 zł 52 gr 

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz 

zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 3 689 673 zł 1 gr na wyprzedzające 

finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej nie przewiduje się żadnego limitu. Paragraf nr 2 wykonanie uchwały 

powierza się wójtowi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Powyższy projekt, 

powyższe limity uległy zmianie, w związku z projektem nr 4, jaki państwo głosowali 

wcześniej są to tylko zapisy uaktualnienia wielkości dotyczących deficytu planu 

przychodów i rozchodów oraz możliwości zaciągania zobowiązań.  

1.1.324 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję proszę, czy są pytania? Jeśli nie ma przystępujemy do głosowania, kto z 

państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały proszę zagłosować. Stwierdzam, że 

głosowało 9 radnych 8 głosów za podjęciem uchwały 1 głos wstrzymujący. Stwierdzam, 

że uchwała została podjęta. Kończymy pkt 7 podjęcie uchwał. 

Pkt. 8. Podsumowanie roku szkolnego. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 05:07:46 – 05:38:01 

1.1.325 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Pkt 8 podsumowanie roku szkolnego. Bardzo proszę w miarę. (...) jeszcze oddam głos 

pani Wioli chciałaby odpowiedzieć na temat tego grantu, dotyczącego Łękna.  

1.1.326 Wioletta Mróz (Insepktor ds. ewidencji działalności gospodarczej)  

Wysoka Rado, proszę państwa, chciałabym tylko w kwestii może bardziej bronienia 

siebie, jeżeli chodzi o wypowiedź pana Andrzeja Jóźwiaka, bo akurat objęłam granty 

realizację grantów w Łeknie, Dobrym i Śmiechów-Borkowice po Tomaszu 

Wojciechowskim. I wiem doskonale, jak to wyglądało, były trudności, jeżeli chodzi o 

Łekno, bo tam chodziło o podłoże. I my jako pracownicy, czyli pan Maśliński od inwestycji 
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Kasia pani Katarzyna Zwierzyńska od planu. Ja prowadząca powiedzmy pojechaliśmy do 

Łekna na ten plac, spotkaliśmy się z panem dyrektorem panem Wojsą, spotkaliśmy się z 

panią sołtys panią Weroniką, żeby ustalić, co dalej w tej kwestii. Ja się bardzo cieszę, że 

doszło do końcowej realizacji, że pieniądze nie przepadły. Nie było to proste, ale byłam 

cały czas w kontakcie z urzędem marszałkowskim, który mi przesunął o miesiąc, jeżeli 

chodzi o kwestie realizacji. Zaangażowanie mieszkańców było ogromne i podziwiam tych 

mieszkańców naprawdę w warunkach atmosferycznych niekorzystnych też działali, żeby 

tylko zdążyć. Także pan Andrzej Jóźwiak może trochę niesprawiedliwie odniósł się, że z 

naszej strony była może jakoś tam wsparcie uważam, że wsparcie dla pani sołtys, pani 

Weroniki zawsze było, byliśmy w kontakcie i naprawdę proszę mi wierzyć. Ja bardzo się 

cieszę, że społeczeństwo sołectwa Łekno skorzystało z tego, mają piękną altanę przy 

bardzo dużym udziale mieszkańców, bo naprawdę bardzo dużo pracy i godzin w to 

włożyli, więc trochę bronię sama siebie, ale jeszcze w stosunku do zapytania pani 

Imbiorowskiej, jeżeli chodzi o koła gospodyń pani Gieniu, wykonałam telefon, bo okazuje 

się, że rejestr stowarzyszeń w Urzędzie Gminy, prowadzi pan Łukasz Lipiński. My jako 

koła gospodyń nie rejestrujemy, jeżeli koło gospodyń jest stowarzyszeniem, to musi mieć 

dokumentację musi mieć statut, musi mieć regulamin i wtedy mogą pozyskiwać środki 

finansowe, ale stowarzyszenia, jeżeli nawet to są rejestrowane przez starostę 

koszalińskiego, wykonałam telefon do pana Łukasza. Pdpytałam się pan Łukasz mi 

sprawdził w KRSie, żadne koło gospodyń z terenu gminy nie funkcjonuje, nie jest 

zarejestrowane, nie jest stowarzyszeniem, więc tutaj podejrzewam, dlatego nie znalazło 

się w raporcie taką informację, uzyskałam od pana Lipińskiego, którą oczywiście 

przekazuje. Dziękuję za uwagę, jak będą pytania to, proszę bardzo.  

1.1.327 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję. Myślę, że informacja wyczerpująca proszę pan Tomasz.  

1.1.328 Tomasz Wirkus (Inspektor ds. oświaty)  

Jeżeli szybko to troszeczkę tutaj zaburzę kolejność tej wypowiedzi pisemnej i tak proszę 

państwa, pierwszy punkt przedstawia liczbę dzieci w szkołach, przedszkolach. 

Przypominam, mamy tylko szkoły podstawowe. Mniej więcej ta liczba dzieci ta, która 

planowana jest na przyszły rok, są bardzo podobne do siebie. Nie widzimy tutaj odpływu 

dzieci, problemem jest, owszem mało liczna klasa w Tymieniu w szkole podstawowej na 

przyszły rok, ale też w Mścicach tych dzieci pojawia się bardzo dużo w klasach 

pierwszych w przyszłym roku, stąd też liczebność ogólna tych naszych uczniów, 

właściwie jest bez zmian. Przedszkola oba są wypełnione po brzegi, można powiedzieć. 

Chętnych do przedszkola w Będzinie w tej lokalizacji jest muszę powiedzieć państwu 

dosyć sporo, jak rozmawiałem z nauczycielami, czy z dyrekcją tego przedszkola w 

Będzinie, to tak twierdzą, że, gdyby było stu chętnych dzieci, to te dzieci miały miały, 

znaczy będzie na pewno 100-110 dzieciaków, które potrzebują miejsca w przedszkolu. 

Mamy 84, 86 miejsc maksymalnie w tym przedszkolu. Dalej proszę państwa, do 

przedszkoli na terenie naszej gminy uczęszczało 13 dzieci, które mieszkają w gminach 

sąsiednich, ale też trzydzieścioro czworo dzieci zamieszkujących naszą gminę, jeździło do 

przedszkoli w gminach Mielno, Koszalin, Biesiekierz, Ustronie Morskie. Ta proporcja jest 

mniej więcej podobna do tej, która była w zeszłym roku, wówczas 16 bodajże dzieci, 

które były spoza naszej gminy, uczęszczało do naszego przedszkola, do naszych 

przedszkoli, a 36 naszych dzieci jeździło do tych gmin sąsiednich. Podejrzewam, że ma to 
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związek z miejscem wykonywania pracy zarobkowej przez rodziców. To nie zmienia 

faktu, że gdyby, gdyby tutaj poprawić te warunki przedszkolne w naszej gminie, 

konkretnie chodzi o stolicę gminy, to być może mniej dzieciaków, by jeździło poza naszą 

gminę. Egzamin ósmoklasisty. W tym roku proszę zwrócić uwagę, że nasze szkoły na tle 

powiatu akurat się popisały, bo za każdym razem mamy lepsze wyniki. Wyniki gminy 56 

np. dla języka polskiego 53 powiat województwo 56 do kraju tutaj się nie odnoszę, 

dlatego że nasze województwo i w ogóle okręg ten komisja Egzaminacyjna Okręgowa w 

Poznaniu tutaj nasz ten rejon troszeczkę odbiega od pozostałych rejonów kraju. Na 

niekorzyść oczywiście także nasze województwo oprócz Szczecina, Polic, Koszalina i 

Kołobrzegu ma słabsze wyniki, a tu 56 w stosunku do 53 przy powiecie 44, w stosunku 

do 39 jeśli chodzi o matematykę, jeśli chodzi o język angielski, to mamy 61 do 57, także 

to są niezłe wyniki, język niemiecki zaledwie 2 uczniów zdawało w szkole w Mścicach tak. 

Następna sprawa czwarty punkt stypendia. Stypendia proszę państwa motywacyjne są 

przyznawane od lat. I w tym roku mieliśmy wyjątkowo dużo tych stypendiów, bo aż 150 

za oba semestry, no to jest taki efekt covidowego prymusa związane ze zdalnym 

nauczaniem. W całej Polsce była taka sytuacja, że wyniki zdalnego nauczania były 

troszeczkę wyższe aniżeli te wyniki, które dotyczyły stacjonarnej nauki, te powiedzmy 

normalne wyniki normalnego nauczania w szkołach. Proszę państwa, korzystano z 

laptopów tych, które szkoły miały, dodatkowo otrzymała gmina też pewną liczbę 

laptopów. Część oczywiście pożyczono uczniom, właściwie praktycznie wszystkie zostały 

rozdane i wypożyczane uczniom, także nie było rodzin, w których uczeń nie mógł brać 

udziału w zdalnym nauczaniu, mógł mieć problemy z połączeniem mógł mieć problemy z 

internetem. Także być może nie zawsze brał udział w tych zajęciach, ale generalnie 

wszystkie dzieci w zajęciach brały udział, co ciekawe proszę państwa w tym roku było 

kilkoro rodziców, którzy chcieli, aby dzieci nie były klasyfikowane promowane do 

następnej klasy, bo twierdzili że dzieci mają braki po prostu. Zakładam, że ci rodzice 

mieli też pewne wsparcie poradni psychologiczno-pedagogicznej w podejmowaniu 

takich decyzji i w rozmowach z kierownictwami szkół, ale kilkoro takich uczniów było tak. 

Zaburzona była również praca przedszkoli, bo jak się pojawił problem zakaźny no to w 

tym momencie dyrektor mógł na wniosek sanepidu powinien zawiesić zajęcia i takiej 

sytuacje również kilkakrotnie wystąpiły. Następna sprawa dofinansowanie pracodawcom 

kosztów kształcenia. To mieliśmy tego na 38 tys., 6 naszych uczniów u pracodawców 

pobierało naukę zawodu lub przyuczone było do wykonywania określonej pracy. Tych 

pracodawców było ośmioro, to głównie branża mechanika samochodowa, fryzjerstwo. 

Tam nasi uczniowie starają się zdobyć zawód. No i sprawa kolejna to wydatki na oświatę, 

ale na rok budżetowy 2020. Proszę popatrzeć, to jest aż taka duża kwota, 14 000 675 to 

jest sporo, ale większość gmin z takim problemem niestety się boryka. Z subwencji 

oświatowej, jest około 9,5 mln a dotacja na wychowanie przedszkoln to była kwota około 

400 paru tysięcy złotych, więc tuproszę zwrócić uwagę, w jakiej mierze gmina dokłada do 

tego, ale nie jest to dochodowa impreza oświata. Wydatki związane z dowozem do szkół 

wyniosły nie mniej niż zakładaliśmy, dlatego że tego dowozu po prostu nie było, bo nie 

było zajęć, nie. Także strata jest po stronie przewoźnika tutaj dosyć duża. Obawy też były 

co do tego nowego przetargu. Muszę powiedzieć, że dostaliśmy ofertę niższą cenowo, 

aniżeli 2 lata temu, mimo to że paliwo jak państwo widzicie jest w górę, tak. No nic to 

tyle, jeżeli państwo jakieś pytania. To.  
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1.1.329 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę bardzo, pani Lucyna Parol.  

1.1.330 Lucyna Parol (Radna)  

Ja mam pytanie, proszę mi powiedzieć, za jaką średnią otrzymują dzieci stypendia. I kto 

tą średnią ustala czy to każdy urząd, czy to jest jakoś centralnie? 

1.1.331 Tomasz Wirkus (Inspektor ds. oświaty)  

Proszę państwa, uważam, że dobrym wzorem lat poprzednich, żeby nie było takiej 

sytuacji, że każda szkoła sobie, to poprzedni wójt naznaczył pewny zasady, które zostały 

niezmienne. Zmieniła się troszeczkę ta kwota 240 zł, to wynikało z pewnych ograniczeń 

związanych z kolei z pomocą społeczną, świadczeniami socjalnymi. W każdym razie 

liczyłem tam 242 zł powinno być. Poprzestałem na tych 240 zł i teraz mówię o tych 

średnich. Uczniowie tych klas młodszych, czyli 4 w drugim półroczu, bo w pierwszym nie 

dostają. Czwarta klasa drugie półrocze, piąta szósta mają średnią 5,2 i zachowanie 

dobre. Później mamy bardzo dobre, wzorowe, a uczniowie klas siódmych i ósmych to tak 

wzorem poprzednich lat bo były gimnazja w tym wieku, 5.0 mają średnią. 

1.1.332 Lucyna Parol (Radna)  

No dobrze, to proszę mi powiedzieć uczeń z czerwonym paskiem świadectwo, dostaje 

4,75, więc uważam, że od tej kwoty skoro ma czerwony pasek, to znaczy, że jest dobry 

takie stypendium, powinno mu się też należeć i kto tą kwotę 5 ustala, czy to gminy 

ustalają, czy to w różnych gminach są różne te średnie. 

1.1.333 Tomasz Wirkus (Inspektor ds. oświaty)  

Mamy te przepisy ujednolicone w porozumieniu z dyrektorami szkół, czyli możemy 

powiedzieć, że dyrektorzy szkół.  

1.1.334 Lucyna Parol (Radna)  

Ale na terenie gminy naszej tak, czyli każda gmina ma swój, jakby? (...) 

1.1.335 Tomasz Wirkus (Inspektor ds. oświaty)  

Tak można też taką sytuację wziąć, że gmina daje pulę pieniędzy na szkołę. I wtedy w 

każdej szkole będą w zależności od tego, jak sobie ustalą te wysokości średnich wypłacać 

inną kwotę, bo w 1 starczy np. na 120 zł na ucznia, a w innej starczy na 240 zł. Uważam, 

że to, co było robione od lat, no to było takie bardziej sprawiedliwe, że w każdej szkole 

na terenie naszej gminy była jednakowa kwota wypłacana tak, ale ta średnia była zawsze 

ustalana po to, z 1 strony, żeby tych bardziej ambitnych uczniów, tych lepszych 

nagrodzić. A druga rzecz, proszę państwa po to, żeby starczyło pieniędzy. 4,75 sporo 

uczniów mają. Myślę, że tutaj byśmy mieli nie 150 stypendiów, tylko jeszcze tak z 30 

byśmy dorzucili. To jest naprawdę.  

1.1.336 Lucyna Parol (Radna)  

Panie Tomaszu, jeszcze moje tak jedno spostrzeżenie, bo w tym roku, byłam w 2 

szkołach na zakończenie roku. To jest takie spostrzeżenie. Proszę pana, mamy 4 szkoły 

podstawowe w tej chwili te 8 klasowe. I powiem szczerze, że taki trochę miałam 

niedosyt, że prymusi na koniec roku prymusi otrzymywali tylko książkę. Przecież 4 

prymusów było, gdyby tym prymusom wójt po 250 zł udzielił jeszcze nagrody pieniężnej, 
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to by tylko było 1000 zł. I powiem, że mnie to tak martwi, no bo się zastanawiałam, co już 

tak gmina nasza biedna jest z budżetem, że już nie stać na to, żeby taką finansową extra 

od wójta nagrodę taki uczeń jeszcze dostał. To jest taka nobilitacja, starałem się tak mam 

książkę, bo jest tam z wpisem, to jest pamiątka, ale jeszcze coś oprócz tego dostaje. Tak 

było w poprzednich latach. Jak pamiętam jeszcze za czasów Brody, że te takie dla 

prymusów nagrody pieniężne były i tu do pana moja taka prośba, pan jest blisko wójta 

no niestety my jesteśmy daleko, bo nie ma rozmowy z nami, ale niech pan taki temat 

poruszy w końcu to są teraz tylko 4 szkoły podstawowe i tych prymusów, chcąc nie tylko 

4 będzie, no bo chyba że egzekwo, ktoś będzie, w którejś szkole jeszcze jednakowe będą 

mieli średnie, ale myślę, że w sumie dla tych 4 uczniów, czy nie stać na to gminy, żeby 

nagrodę pieniężną dać? Moim zdaniem, że stać, a jeżeli nie stać już na takie nagrody, no 

to trzeba się chyba martwić o budżet, że coś jest nie halo. Także niech pan tą sprawę 

poruszy bo mnie tak powiem szczerze zabolało w tym roku na pewno każdy wie pan 

chce być jakoś doceniony, a szczególnie uczniowie, którzy się starają to też jest praca ich 

jest taki. No to dla nich dużo mało, ale sam właśnie ten fakt nagrody zdobyłem, uczyłem 

się, mam jeszcze dodatkową nagrodę. Także bardzo proszę, żeby to przekazać tak.  

1.1.337 Tomasz Wirkus (Inspektor ds. oświaty)  

Oczywiście przekażę.  

1.1.338 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję czy są jeszcze jakieś pytania? 

1.1.339 Lucyna Parol (Radna)  

Chciałam tu jeszcze tylko zauważyć, że miała być zamknięta szkoła w Łeknie, a patrząc na 

te wyniki, to zupełnie dobrze się prezentuje na tle powiatu. Także myślę, że szkoła jeżeli 

chodzi o wyniki to jest dobra. I no właśnie to jest jeszcze jedno właśnie, bo też niestety 

dzisiaj zadałam tu pytanie panu wice wójtowi, ale na to nie odzyskałam, bo w tych 

inwestycjach takich ciąg dalszych inwestycji w tej książeczce Nowiny z gminy jest 

napisane remont budynku pod przedszkole, więc zapytam, który budynek będzie 

remontowany na terenie gminy, gdzie będzie się mieściło przedszkole, może pan coś 

wie, skoro pan blisko jest tej oświaty, a jeżeli nie to bardzo proszę, niech pan się dowie i 

nam pan odpowie, co będzie remontowane? Jak będzie? 

1.1.340 Tomasz Wirkus (Inspektor ds. oświaty)  

Wstępnie, wiem no oficjalnie to mogę państwu powiedzieć, że chodzi o budynek po 

dawnej szkole w Będzinie. Ten budynek w zamysłach miał być, czy ma być przerabiany 

na przedszkole.  

1.1.341 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękujemy no.  

1.1.342 Lucyna Parol (Radna)  

Wnioskując z tego to jest dalsza karuzela. Były budynek, gdzie jest stowarzyszenie i 

GOPS, stamtąd wyjdzie Stowarzyszenie na Strachomino, a GOPS do byłego starego 

przedszkola. Chyba coś w tym jest panie Tomaszu, bo ostatnio jak na komisji była pani 

zastępca kierownika pani Marta Jasińska, no to powiedziała, że wójt obiecał nam stare 

przedszkole na pomieszczenie na GOPS, bo mamy bardzo złe warunki w GOPSie, no więc 



76 
Transkrypcja z XXXIX Sesji Rady Gminy w Będzinie, 29.07.2021 r. 

 

proszę państwa, to jest tylko sygnał dla mieszkańców, tej okolicy i Będzina i innych 

miejscowości, gdzie dzieci chodzą do przedszkola, że właśnie należałoby się nad tym 

zastanowić. 

1.1.343 Tomasz Wirkus (Inspektor ds. oświaty)  

To znaczy na pewno jakiś budynek, czy nowy czy przerobiony na przedszkole, jest 

potrzebny takie jest zapotrzebowanie.  

1.1.344 Lucyna Parol (Radna)  

Tak, panie Tomaszu, ja tego i nikt tu z radnych tego nie neguje, ale uważamy, że w końcu 

w 21. wieku i jeżeli jest takie zapotrzebowanie, jak w tej chwili to co widzimy 34 dzieci, 

chodzi do innych przedszkoli, może z różnych tu przyczyn, właśnie tu jeszcze mam 

pytanie pod tym kątem od razu, bo zapomnę, jaki jest koszt, jaki gmina ponosi koszt w 

związku z tym, że musi wnosić opłatę do innych przedszkoli, jaka to jest kwota? 

1.1.345 Tomasz Wirkus (Inspektor ds. oświaty)  

Proszę bardzo, powiem, ile płacimy miesięcznie tak. Proszę państwa miesięcznie to 

wygląda tak. Mielno 5828 zł 92 gr, do Mielna 4 dzieci (...) Ustronie Morskie dwanaścioro 

dzieci. Podam państwu cenę faktury za 4 miesiące, czyli za kwartał tj. 59 259 złotych 

36 gr, czyli razy 3 to tam wychodzi 180 000 z hakiem. To Ustronie Morskie najwięcej do 

Ustronia naszych dzieci uczęszcza głównie z rejonu, Kładna, Łopienicy, Łasina, 

Śmiechowa i Tymienia. Biesiekierz to jest szóstka dzieci. Tam są to są 2 przedszkola, oba 

są publiczne po 3288 zł miesięcznie. Koszalin już mówiłem publiczne to jest 2724, 

Koszalin niepubliczne przedszkola, do których ośmioro dzieci uczęszcza to jest 4015 zł 

40 gr. (...) 

1.1.346 Lucyna Parol (Radna)  

A z roku, ile płacimy, ile to jest za cały rok? 

1.1.347 Tomasz Wirkus (Inspektor ds. oświaty)  

No to różnie bywa, Koszalin ma stawkę za dziecko 908,22 za miesiąc za jedno dziecko.  

1.1.348 Lucyna Parol (Radna)  

Proszę pana, a ile to jest 200 300, ile to jest? 

1.1.349 Tomasz Wirkus (Inspektor ds. oświaty)  

No około 300 000. 

1.1.350 Tomasz Wirkus (Inspektor ds. oświaty)  

Proszę, czyli rocznie 300 000 płacimy do innych przedszkoli.  

1.1.351 Tomasz Wirkus (Inspektor ds. oświaty)  

A nasza gmina otrzymuje za jedno dziecko miesięcznie 1107 zł i bodajże 18 g.R mamy 

tych dzieci no mniej więcej znacznie mniej od tamtych, no to około 100-140 000 zł mamy 

z tego tytułu przychodu.  

1.1.352 Lucyna Parol (Radna)  

To znaczy chciałam tu jeszcze odpowiedzieć na pana, bo to co Pan mówił że ten budynek 

powinien być, więc na pewno nikt tu jakby nie jest przeciwny temu. Sądzę, że teraz 
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doskonała jest okazja, w związku z tym polskim ładem tak no tylko niestety trzeba mieć 

na to pomysł. Ja myślę, że jeżeli to powinni się wójtowie starać o pieniądze na nowy 

budynek, no przecież co tu reaktywować starą budę, która naprawdę nie spełni tych 

warunków. Wiadomo, że te tereny się też rozbudowują, bo większość też ludzi ucieka z 

miasta na wieś i ciągle czy to są Mścice, czy to okolice Będzina to będą się rozbudowały i 

będą dzieci małe, bo przecież te małżeństwa, które się budują, to są w wieku, że tak 

powiem 30 lat, 30 paru i co stare pan sobie wyobraża w tej starej budzie tam, gdzie jest 

to zrobić przedszkole w tej chwili, jakie to są warunki w takim przedszkolu? I to jest mało 

tego, że to jest jedne, ale to musi być wyremontowany 1, stare przedszkole musi być 

wyremontowane, to jest 2 budynki i świetlica w Strachominie to jest 3, czyli 3 stare 

budynki przywracać do życia, jakie to są koszty? Czy ktoś się nad tym zastanawia?  

1.1.353 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Trzeba jeszcze dodać, że niedawno wydano duże pieniądze na przekształcenie tych 

budynków pod potrzeby obecnych instytucji, chociażby domu środowiskowego czy 

gopsu.  

1.1.354 Lucyna Parol (Radna)  

No właśnie, właśnie, ale najgorsze jest to, że proszę państwa, że my się o takich 

inwestycjac dowiadujemy niestety z mediów, z radia, jak to będzie robione, dlatego 

pytam dzisiaj nie uzyskałam odpowiedzi od pana wice, ale dziękuję panu, że pan zechciał 

nam powiedzieć, że dalej to jest ta inicjatywa przekształcenia tego budynku na 

przedszkole jest aktualna.  

1.1.355 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Pan Tomek mówił, że nie wie, że taka była a co dalej to nie wie.  

1.1.356 Tomasz Wirkus (Inspektor ds. oświaty)  

Oczywiście dowiedziałem się o tym, że jest taki zamiar, ale czy on jest aktualny nie wiem. 

1.1.357 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dobrze czy rozważana też była ewentualna adaptacja części szkoły na przedszkole w 

Tymieniu?  

1.1.358 Tomasz Wirkus (Inspektor ds. oświaty)  

Była i to były straszne koszty, muszę państwu powiedzieć. Straszne po prostu wynika to z 

przepisów pożarowych, przedszkole musi być na dole, jeżeli do góry no to trzeba by tam 

dobudowywać schody różne inne rzeczy.  

1.1.359 Lucyna Parol (Radna)  

Jaka jest ilość dzieci w szkole na przyszły rok będzie jak to wygląda, czy Tymień poszedł 

do góry trochę jak to wszystko czy pan jakieś?  

1.1.360 Tomasz Wirkus (Inspektor ds. oświaty)  

Sytuacja jest taka, że tych dzieci będzie troszeczkę mniej tam jest bardzo mało liczna 

klasa pierwsza. Kuratorium przy pierwszej klasie nie wyraża zgody na łączenie klas i 

prowadzenie tzw. zajęć w klasach łączonych, nawet jeżeli jest jedno dziecko z obwodu tej 

szkoły, to nakazuje tworzenie klasy. Druga rzecz, bo tak państwo mówiliście tutaj o tym 

dobrym ładzie, był też poruszany wątek szkoły w Łeknie. To jest jeden z priorytetów 
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przyglądanie się zamiarom likwidacji szkół. Kuratorium, zarówno jak i ministerstwo nie 

są chętne, aby placówki oświatowe były likwidowane, i zazwyczaj te które mają 70 dzieci 

lub więcej, nie są likwidowane. Możecie państwo, tutaj po sąsiedzku w gminie obok 

popatrzeć tam jest taka szkoła nieduża miejscowość nadmorska około 

siedemdziesięciorga dzieci i ona funkcjonuje. Tutaj jest tylko ten problem właśnie tego 

przedszkola, bo to będzie, to jest rzecz na 30 lat, taka co najmniej 30-lat, może i na 

dłużej. Taka, z której uważam gmina, nie powinna rezygnować, żeby to przedszkole było. 

W jaki sposób ono powstanie, to już naprawdę nie ode mnie zależy. Ja tutaj mogę swoje 

zdanie wypowiadać, ale nie zrobię tego publicznie ze względu na funkcję, którą pełnię.  

1.1.361 Lucyna Parol (Radna)  

Więc skoro pan się wycofuje, to my powiemy publicznie, że jeżeli ma być przedszkole, to 

niestety, ale trzeba budować nowe, nie ma co reaktywować starych budynków i na 

pewno nie wiem, ja będę przeciwna takiemu działaniu. Raz, że to było takie obiecane to 

na sztandarach uniesione zbuduje nowe przedszkole w Będzinie. Proszę czekamy. My 

też, jako radni czekamy na to. Myślę, że rada na pewno poprze, jeżeli będzie taka 

inicjatywa, jeżeli na to znajdą się fundusze. Rada sądzę nie będzie miała nic przeciwko 

temu. W tym momencie mówię za siebie, ale myślę że na pewno radni poprą mnie w 

tym, bo to nie jest patrzyć na teraz na dzisiaj na jutro tak. Niech to będzie jeszcze rok 

później, ale to ma być zrobione porządnie na lata, bo przedszkole w Mścicach jeszcze 

trochę pęknie. 134 dzieci, ale cały czas jeszcze dzieci przybywa, Mścice się robią już 

prawie małe miasteczko, teraz tak cały czas się buduje, budują się ludzie młodzi, dzieci 

się rodzą i niestety będzie problem, będzie wielki problem. Proszę państwa i nie 

strzelnice w Popowie, nie inne jakieś tam rzeczy, które nie wnoszą nic dla życia 

mieszkańców, tylko to co ma poprawić warunki dla dzieci. Myślę, że to jest kierunek 

proszę pana i niech pan przekaże panu wójtowi, że najwyższy czas tą sprawą się zająć, 

mają teraz nowy ład pan wice powiedział nam że pieniądze, to teraz do gmin będą 

płynęły strumieniami, bo jest szansa na to więc może akurat z jakiegoś będzie. Jeżeli w 

tej chwili 10 000 000 zł chyba gmina Świeszyno bodajże pozyskała na halę sportową. No 

to ja nie rozumiem, dlaczego nie wiem, jaki koszt rzędu tego przedszkola, ale myślę że 2 

500 000 to na pewno większy nie byłby, nie można pozyskać na przedszkole dla dzieci? 

Przecież premier o tym mówi, o żłobkach o przedszkolach i innych rzeczach. I jeżeli to 

trzeba iść w takim kierunku, w kierunku nowości nie cofać się do PRL-u nie cofać się 

tamto już przeszło nie ma, budynek jest zapomniany ruina co tam robić.  

1.1.362 Eugenia Imbiorowska (Radna)  

Panie Tomku, ale pan wójt bardziej pana wysłucha niż nas, bardziej pan przekona. 

Prosimy o to.  

1.1.363 Tomasz Wirkus (Inspektor ds. oświaty)  

Znaczy na pewno przekaże informacje od państwa, to jest jedna rzecz, cieszę się że 

państwo jako radni radzicie co zrobić. Jest to uważam rozwiązanie rzeczywiście 

przyszłościowe.  

1.1.364 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę proszę pan Baczyński, pan Kołpacki przepraszam.  
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1.1.365 Piotr Kołpacki (Radny)  

Szanowni Państwo, tutaj taka koncepcja budowy przedszkola, Pan Radny Baczyński też 

już 2 lata temu była. My tracimy w tej chwili taką działkę 80 arów w centrum 

miejscowości pod PSZOK. Można by było tam przedszkole nowe postawić, bo nawet jak 

powstanie na tej działce,to pytanie gdzie w Będzinie narazie gmina nie ma w zasadzie 

takiego miejsca w centrum, żeby pod te przedszkole było także.  

1.1.366 Tomasz Baczyński (Radny)  

Dziękuję. Miejsce zawsze się znajdzie tylko, że pan wójt w swoim programie wyborczym 

obiecywał właśnie, że w tym miejscu będzie nowe przedszkole i to by było miejsce 

idealne dziękuję.  

Pkt. 9. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi 

na zapytania z ostatniej sesji. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 05:38:02 – 05:38:35 

1.1.367 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję proszę, czy w temacie oświaty jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, dziękuję 

kończymy ten punkt. Punkt dziewiąty informacja wójta z działalności między sesjami i 

odpowiedzi na zapytania. Jak zwykle dostaliśmy, proszę państwa spis treści. To, co pan 

wójt działał, nie ma kto tego przedstawić, co osiągnął po tych spotkaniach, czy coś ustalił 

czy tego w dalszym ciągu tej informacji nie mamy, w związku z tym odsyłam państwa do 

strony internetowej, jakby ktoś chciał to Mateusz przygotuje w formie pisemnej też tą 

informację dotyczącą działalności wójta między sesjami. 

Pkt.10. Wolne wnioski i zapytania. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 05:38:36 – 05:41:09 

1.1.368 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Punkt dziesiąty ... 

1.1.369 Lucyna Parol (Radna)  

Moment jeszcze tylko chciałam tu dodać, że w tej działalności swój pan wójt zawarł, że 

spotkanie z mieszkańcami Mścic w sprawie tam dostarczenia większej ilości wody. No 

dziwne z kim to spotkanie było, bo w sumie z Mścic tak jest czworo radnych Andrzej tak i 

no właśnie i żaden nikt z radnych o takim spotkaniu nie wiedział, więc z kim pan wójt się 

spotykał, no chcielibyśmy wiedzieć, bo jeżeli tylko z tym radnym jednym no to myślę, że 

takie spotkanie było, bo nie sądzę, ani od mieszkańców nie mieliśmy takiego sygnału, ani 

pani sołtys o takim spotkaniu nie wie, no więc nie wiem, z kim to spotkanie było odbyte, 

dziękuję.  

1.1.370 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Ja z informacji, które mam o spotkaniu też nic nie wiedziałem, nie mniej jednak sam się 

tym zainteresowałem, bo jak słyszeliście państwo na ostatniej sesji, że prawdopodobnie 

do czasu rozwiązania problemu z energią będzie ona dostarczana ze spółdzielni z 
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naszego licznika. Chodzi o to, że została już uruchomiona nowa hydrofornia, znaczy 

nowa. No stara wyremontowana, którą swego czasu zdewastował zarządzający 

ośrodkiem hodowli zarodowej. Ona została uruchomiona prawdopodobnie we wtorek 

miała być już puszczona woda i miała ona zabezpieczyć na tą chwilę osiedle spółdzielni 

jedność i ewentualnie jest możliwe przyłączenie, jeżeli to wytrzyma całej powiedzmy 

sobie zachodniej strony Mścic od remizy licząc i jest nadzieja, że zasilanie z tej hydroforni 

pozwoli na dostarczenie większej ilości wody i zabezpieczy te pozostałe, że tam też 

pozostałej części Mścic wzrośnie ciśnienie, ale na te efekty, to byśmy musieli chwilę 

trochę poczekać, bo to już prawdopodobnie funkcjonuje i najbliższe dni pokażą, czy to 

coś zmieniło czy poprawiło. Natomiast co do spotkania też nic o tym nie wiem, że takowe 

było, wiem to tylko z własnego zainteresowania, bo do Rady Gminy też wpłynęło pismo z 

tym problemem, na który muszę też teraz też udzielić odpowiedzi od mieszkańców.  

1.1.371 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę co jeszcze tam w wolnych wnioskach mamy. Czy ktoś jeszcze coś by. Ja myślę, że 

dzisiaj tematyka była tak szeroka i obszerna że omówiliśmy prawie wszystko. 

Pkt. 11. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 05:41:10 – 05:42:20 

1.1.372 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę państwa, ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji. No nie przewiduję tutaj 

przynajmniej na tą chwilę najwcześniej to może być koniec sierpnia, czy tam początek 

września. No na pewno pierwszym tematem będzie omówienie wykonania budżetu za 

rok 2021 za pierwsze półrocze. No i ewentualnie te pozostałe rzeczy z przygotowania 

placówek szkolnych i tak dalej i tak dalej, czy to wszystko funkcjonuje, natomiast jak 

zapowiadają nam rządzący, nie wiemy, co nas czeka, jeżeli o COVID, ale myślę, że będzie 

wszystko w porządku, nie będziemy się stresować. Na razie na razie wszystko jest u nas 

porządku, myślę że tak się utrzyma. No i czas na wakacje, gdybyśmy pewne dokumenty 

mieli też na czas dostarczone, na pewno do końca czerwca byśmy mogli rozpatrzyć to 

sprawozdanie. Nie musielibyśmy się w takich warunkach spotykać dzisiaj, gdzie duże 

nasilenie prac w polu czy radnych z rolnikami. Tutaj o te rzeczy też muszą też zadbać, bo 

akurat pogoda dopisuje na szczęście wczoraj deszcz popadał, także trochę i wyhamował. 

Dziękuję bardzo, zamykam obrady sesji. 

Pkt. 12. Zamknięcie obrad. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 05:42:21 

Opracował: Mateusz Dębowski 

Data sporządzenia: 25.08.2021 r. 
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