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Protokół nr XXXVI/2021 
z Sesji Rady Gminy 

w Będzinie 

Będzino, 28.05.2021 r. 
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W dniu 28 maja 2021 r. w Sali Domu Kultury w Będzinie odbyła się XXXVI Sesja VIII kadencji Rady 

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

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

przez Przewodniczącego Rady Gminy zawiadomieniem i porządkiem obrad.  

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

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

internetowej gminy.  

 

 

 

 

Pkt. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

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

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

na sesji na 15 radnych, obecnych jest 14 radnych, co stanowiło o prawomocności podejmowanych 

uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Obecność radnych na rozpoczęciu sesji: 

Obecni:  

 Tomasz Baczyński 

 Joanna Banaszczak 

 Sławomir Bryliński 

 Adam Gołębiewski 

 Mariusz Gosławski 

 Barbara Grudzień  

 Eugenia Imbiorowska 

 Andrzej Jóźwiak 

 Andrzej Krawiec 

 Diana Kret 

 Krystyna Najdzion 

 Andrzej Nożykowski 

 Lucyna Parol 

 Grzegorz Sztulc 

 

Nieobecni:  

 Piotr Kołpacki 

 

 

 

 

 

Nagranie video z sesji jest dostępne pod adresem:  

https://www.youtube.com/watch?v=KKGxj0Mt4xs 

oraz w Biurze Rady Gminy w Będzinie. W związku 

z problemami sprzętowo technicznymi pkt. 1-3 

obrad sesji nie zostały zarejestrowane. 
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Pkt. 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad. 

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

Zawiadomienie o sesji stanowi załącznik do protokołu. Nie było wniosków do zmiany porządku obrad. 

Protokół z głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów: 

 

a) Protokół nr XXXIII/2021 z dn. 25.03.2021 r. 

b) Protokół nr XXXIV/2021 z dn. 19.04.2021 r. 

 

4. Wolna trybuna. 

5. Podjęcie uchwał: 

 

a) Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Będzino do opracowania Strategii 

rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko Kołobrzesko Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego 

na lata 2021-2030 i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zasad współpracy 

i partycypacji w kosztach przy jej opracowaniu i realizacji; 

b) Projekt nr 2 – Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Będzino na lata 2021-2029; 

c) Projekt nr 3 – Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Będzino 

w roku szkolnym 2021/2022; 

d) Projekt nr 4 – Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji; 

e) Projekt nr 5 – Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, ja i również trybu ich 

pobierania. 

 

6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie w 2020 r. 

7. Raport z realizacji strategii Gminy Będzino. 

8. Stan przygotowań inwestycji gminnych. 

9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie w 2020 r. 

10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie w 2020 r. 

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

12. Wolne wnioski i zapytania. 

13. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji. 

14. Zamknięcie obrad. 

Ustalony porządek obrad:  bez zmian 
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Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad: 

ZA: 14 radnych 

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

Jóźwiak, Sławomir Bryliński, Eugenia Imbiorowska, Adam Gołębiewski, Grzegorz Sztulc, Mariusz 

Gosławski, Diana Kret, Andrzej Nożykowski, Lucyna Parol 

PRZECIW: 0 radnych 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 radnych 

NIEOBECNYCH: 1 radny 

Piotr Kołpacki 

Porządek obrad został przyjęty. 

Pkt. 3. Przyjęcie protokołów. 

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

Nie było uwag do protokołów. 

a) Protokół nr XXXIII/2021 z dn. 25.03.2021 r. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia Protokołu nr XXXIII/2021 z dn. 25.03.2021 r. 

ZA: 14 radnych 

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

Jóźwiak, Sławomir Bryliński, Eugenia Imbiorowska, Adam Gołębiewski, Grzegorz Sztulc, Mariusz 

Gosławski, Diana Kret, Andrzej Nożykowski, Lucyna Parol 

PRZECIW: 0 radnych 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 radnych 

NIEOBECNYCH: 1 radny 

Piotr Kołpacki 

Protokół został przyjęty. 

b) Protokół nr XXXIV/2021 z dn. 19.04.2021 r. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia Protokołu nr XXXIV/2021 z dn. 19.04.2021 r. 

ZA: 14 radnych 

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

Jóźwiak, Sławomir Bryliński, Eugenia Imbiorowska, Adam Gołębiewski, Grzegorz Sztulc, Mariusz 

Gosławski, Diana Kret, Andrzej Nożykowski, Lucyna Parol 

PRZECIW: 0 radnych 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 radnych 

NIEOBECNYCH: 1 radny 

Piotr Kołpacki 

Protokół został przyjęty. 
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Pkt. 4. Wolna trybuna. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:00:00 – 00:15:43 

Głos w sprawie drogi dojazdowej do działek zabrali mieszkańcy Pleśnej. Pełne wypowiedzi znajdują się 

w transkrypcji sesji. 

Pkt. 5. Podjęcie uchwał: 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:15:44 – 00:39:51 

a) Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Będzino do opracowania Strategii rozwoju

ponadlokalnego dla Koszalińsko Kołobrzesko Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na

lata 2021-2030 i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zasad współpracy

i partycypacji w kosztach przy jej opracowaniu i realizacji; (projekt nr 1)

Projekt uchwały przedstawiła Katarzyna Lewandowska (Inspektor ds. pozyskiwania środków 

pozabudżetowych). Dyskusja na temat uchwały znajduje się w transkrypcji sesji. 

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Będzino do opracowania 

Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko Kołobrzesko Białogardzkiego Obszaru 

Funkcjonalnego na lata 2021-2030 i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zasad 

współpracy i partycypacji w kosztach przy jej opracowaniu i realizacji; 

ZA: 14 radnych 

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

Jóźwiak, Sławomir Bryliński, Eugenia Imbiorowska, Adam Gołębiewski, Grzegorz Sztulc, Mariusz 

Gosławski, Diana Kret, Andrzej Nożykowski, Lucyna Parol 

PRZECIW: 0 radnych 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 radnych 

NIEOBECNYCH: 1 radny 

Piotr Kołpacki 

Uchwała została podjęta. 

b) Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-

2029; (projekt nr 2)

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

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

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

Będzino na lata 2021-2029; 

ZA: 14 radnych 

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

Jóźwiak, Sławomir Bryliński, Eugenia Imbiorowska, Adam Gołębiewski, Grzegorz Sztulc, Mariusz 

Gosławski, Diana Kret, Andrzej Nożykowski, Lucyna Parol 

PRZECIW: 0 radnych 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 radnych 

NIEOBECNYCH: 1 radny 

Piotr Kołpacki 
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Uchwała została podjęta. 

c) Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Będzino w roku

szkolnym 2021/2022; (projekt nr 3)

Projekt uchwały przedstawił Tomasz Wirkus (Inspektor ds. oświaty). Nie było pytań dot. uchwały. 

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w 

Gminie Będzino w roku szkolnym 2021/2022; 

ZA: 14 radnych 

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

Jóźwiak, Sławomir Bryliński, Eugenia Imbiorowska, Adam Gołębiewski, Grzegorz Sztulc, Mariusz 

Gosławski, Diana Kret, Andrzej Nożykowski, Lucyna Parol 

PRZECIW: 0 radnych 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 radnych 

NIEOBECNYCH: 1 radny 

Piotr Kołpacki 

Uchwała została podjęta. 

d) Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji; (projekt nr 4)

Projekt uchwały przedstawił Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie). Nie było

pytań dot. uchwały.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji;

ZA: 14 radnych

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

Jóźwiak, Sławomir Bryliński, Eugenia Imbiorowska, Adam Gołębiewski, Grzegorz Sztulc, Mariusz

Gosławski, Diana Kret, Andrzej Nożykowski, Lucyna Parol

PRZECIW: 0 radnych

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 radnych

NIEOBECNYCH: 1 radny

Piotr Kołpacki

Uchwała została podjęta.

e) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, ja i również

trybu ich pobierania; (projekt nr 5)

Projekt uchwały przedstawił Rafał Turlej (Starszy specjalista pracy socjalnej). Nie było pytań dot. 

uchwały. 
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Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, ja i również trybu ich pobierania; 

ZA: 14 radnych 

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

Jóźwiak, Sławomir Bryliński, Eugenia Imbiorowska, Adam Gołębiewski, Grzegorz Sztulc, Mariusz 

Gosławski, Diana Kret, Andrzej Nożykowski, Lucyna Parol 

PRZECIW: 0 radnych 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 radnych 

NIEOBECNYCH: 1 radny 

Piotr Kołpacki 

Uchwała została podjęta. 

Pkt. 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Będzinie w 2020 r. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:39:52 – 01:20:00 

Sprawozdanie z działalności GOPS przedstawił Rafał Turlej (Starszy specjalista pracy socjalnej). 

Dyskusja na temat sprawozdania znajduje się w transkrypcji sesji. 

Pkt. 7. Raport z realizacji strategii Gminy Będzino. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 01:20:01 – 02:15:28 

Raport szczegółowo przedstawiła Katarzyna Lewandowska (Inspektor ds. pozyskiwania środków 

pozabudżetowych). Dyskusja na temat raportu znajduje się w transkrypcji sesji. 

Pkt. 8. Stan przygotowań inwestycji gminnych. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 02:15:29 – 04:24:42 

Stan przygotowań inwestycji gminnych przedstawił Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji 

gminnych). Dyskusja na temat raportu znajduje się w transkrypcji sesji. 

Pkt. 9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Będzinie w 2020 r. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 04:24:43 – 04:37:57 

Sprawozdanie z działalności biblioteki wraz z prezentacją przedstawiła Iwona Nartowska (p.o. 

dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie). Dyskusja na temat sprawozdania i działalności 

znajduje się w transkrypcji sesji. 
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Pkt. 10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w 

Będzinie w 2020 r. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 04:37:58 – 05:06:02 

Sprawozdanie z działalności GOK wraz z prezentacją przedstawił Jerzy Łuczak (p.o. Dyrektora 

Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie). Dyskusja na temat sprawozdania znajduje się w transkrypcji 

sesji. 

Pkt. 11. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi 

na zapytania z ostatniej sesji. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 05:06:03 – 05:06:56 

Przewodniczący rady poinformował, że nie ma wójta ani osoby zastępującej, która mogłaby 

przedstawić informacje radnym. Wójt przedstawił informacje ze swojej działalności w formie 

pisemnej. Cała wypowiedź znajduje się w transkrypcji sesji. 

Pkt. 12. Wolne wnioski i zapytania. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 05:06:57 – 05:27:50 

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

Pkt. 13. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 05:27:51 – 05:29:03 

Wszystkie wypowiedzi znajdują się w transkrypcji sesji. 

Pkt. 14. Zamknięcie obrad. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 05:29:04 

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

Nożykowski zamknął XXXVI Sesję Rady Gminy w Będzinie. 

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie 

Andrzej Nożykowski 

Przygotował: Mateusz Dębowski 

Data przyjęcia protokołu: 

29.07.2021
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Załącznik nr 4 do Protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy w Będzinie 

Pkt. 4. Wolna trybuna. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:00:00 – 00:15:43  

1.1.1 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę Państwa wznawiamy obrady, po usunięciu tej usterki technicznej bardzo proszę 

ponownie, pana o zabranie głosu. 

1.1.2 Nieznany mówca 4  

Dzień dobry państwu, jest mi niezmiernie miło, tutaj uczestniczyć w Radzie Gminy, po raz 

pierwszy. Ja reprezentuję firmę swoją, która tutaj zainwestowała pieniążki na działki w 

Pleśnej. Pewnie wyrażam zdanie nie tylko swoje, ale też części inwestorów, którzy z 

dalszych części Polski po prostu w tej chwili nie mogli dojechać. I mamy do państwa 

takich parę pytań, dotyczących możliwości dalszego, jakby inwestowania w tej działki, 

ponieważ na dzień dzisiejszy jest to absolutnie niemożliwe. Droga jest nieprzejezdna. To 

nie chodzi o to, że ona jest nierówna, ma dziury czy jakieś tam mankamenty. Ona jest po 

prostu nieprzejezdna i do tych działek nie możemy dojechać. Ja 2 lata temu starałem się 

o projekt finansowany z Unii Europejskiej i niestety na tym etapie kierownicy budowy 

powiedzieli, że nie są w stanie tam przejechać cięższymi jakimiś samochodami, które 

mogłyby dowieźć nawet materiał budowlany. I mamy pytanie do państwa, bo 

zainwestowaliśmy tam parę lat temu w te działki, czy możemy liczyć tutaj na państwa 

jakąś pomoc w tym zakresie, bo na dzisiaj ta działka jest dla nas kompletnie nieaktywna, 

sumy, które zainwestowaliśmy są dosyć znaczące. Drugie też pytanie jeszcze, które się 

nasunęło nam tutaj po pewnych rozeznaniach. To pytanie też o sieć wodociągową, ona 

została dociągnięta po jakimś czasie. Natomiast plan zagospodarowania przestrzennego 

gminy, dla tego terenu obejmował konkretne uwarunkowania, dotyczące powierzchni 

użytkowej budynków na tym terenie. Ja licząc pobieżnie, budując 1/3 powierzchni 

użytkowej, to będzie około 30 powiedzmy lokali po 45-50 m. Czy państwo z tego, co 

wiem, tej wody po prostu tutaj od pani sołtysowej, nie wystarczy, jeżeli zaczniemy 

korzystać w takich zasobach, jakie państwo przewidzieli w planie zagospodarowania 

przestrzennego. I pytanie jeszcze jedno, bo tutaj przez te lata miała się toczyć budowa tej 

drogi. Widziałem teraz jechałem, że tam kolejna część drogi między tą już Pleśną, a 

Śmiechowem bodajże tak, bo ja dokładnie nie znam tych miejscowości jest budowana i 

kiedy ta część w kierunku Pleśnej będzie też modernizowana, bo ona jest bardzo wąska i 

tam jest nawet też ciężko w niektórych przypadkach, po prostu przed nią przejechać. 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do państwa o pomoc, bo ta sytuacja już no jest dosyć 

napięta, bym powiedział, tutaj no my pisaliśmy do państwa wielokrotnie pisma, tak 

staraliśmy się. Zastanawiamy się nad powołaniem jakiegoś wspólnego prawnego 

przedsięwzięcia, żebyśmy mogli też do państwa tutaj wspólnie powiedzmy pisać te 

pisma, bo chcielibyśmy zainwestować w tą gminę tutaj i w ten teren większe pieniążki, 

no ale niestety, jakby na dzień dzisiejszy jest to całkowicie niemożliwe tak i no nasze 

pytanie jest takie po prostu co dalej z tym fantem można by było zrobić? 

1.1.3 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję (...) Tak proszę.  
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1.1.4 Nieznany mówca 7  

Ja bym chciała kontynuować tutaj w zasadzie, co powiedział pan Daniel, bo również z 

mężem kupiliśmy działkę w 2016 roku. To już jest w tej chwili 5 lat, gdzie piszemy, 

próbujemy się skontaktować z gminą bezskutecznie, najczęściej nasze pisma, najczęściej 

nie dostajemy odpowiedzi na nasze pisma, jednak ten czas pięcioletni wydaje nam się na 

dzień dzisiejszy no po prostu już przesadą, bo no ta droga została obiecana w 2016 roku. 

Przystępując do przetargu, ówczesny wójt, również członkowie komisji potwierdzili, że w 

roku 2017 ta droga zostanie wykonana jak i wszelka infrastruktura. Żeby wodociąg w 

ogóle, który został wykonane, to było 2 lata proszenia, chodzenia, rozmawiania, 

telefonów i tak naprawdę z naszej strony mocnych nacisków, żeby ktokolwiek przychylił 

się do tego, żeby ten wodociąg był wykonany. Natomiast ta droga do dnia dzisiejszego 

nie została wykonana. W 2016 roku była informacja, że gmina pozyskała fundusze z Unii 

na zrobienie tej drogi. W międzyczasie również słyszeliśmy, że jakieś kruszywo zostało 

kupione pod tą drogę, ono znikło. Nikt nie wie, co się z nim stało, droga dalej jest nie 

zrobiona, jest to już 5 lat. Przez te 5 lat płacimy podatki za grunty, które dla nas na dzień 

dzisiejszy w zasadzie nie stanowią żadnego źródła dochodu, są to wysokie podatki. My z 

mężem za działkę płacimy 4000 zł w skali roku. Od 5 lat jest to kwota poważna. W 

zamian od gminy niestety nie dostaliśmy nic. Do tego czasem czujemy, że jesteśmy 

traktowani jak jakieś intruzy, które próbują tutaj wkroczyć i po prostu nie wiem, 

wygnębić od gminy kawałek drogi. My jako osoby prywatne tej drogi nie możemy sobie 

zrobić z punktu prawnego. To doskonale państwo wiecie, droga jest własnością gminy, 

także my nie możemy sobie jej utwardzić, zrobić wykończyć bo po prostu z punkcie 

prawnego nie mamy takich możliwości. Gmina również nigdy nie zwróciła się do nas o 

jakiegoś rodzaju informacje, czy chcielibyśmy współpracować. Z naszej strony tych pism, 

było sporo także też tutaj no jest nam niezmiernie przykro, że nikt z władz gminy po 

prostu nie szuka kontaktu, jednak jest to spora grupa osób. Tych działek zostało 

sprzedanych kilkanaście. Także tutaj na pewno te pisma gdzieś nie zginęły, tylko na 

poszczególne działy wiedzą, że my istniejemy i po prostu oczekujemy jakiegoś wsparcia. 

Dodatkowo gmina ma wspaniałą strategię rozwoju na stronie internetowej, która 

przewiduje m.in. to, że będzie miała pas nadmorski, z którego będzie można korzystać i 

jest to jakimś tam głównym celem i założeniem, wizją rozwoju dla regionu. Także no my 

jesteśmy tutaj, żeby rozmawiać. Przede wszystkim chcielibyśmy działać, ale na dzień 

dzisiejszy mamy związane ręce, bo po prostu nie możemy. My z mężem od roku 2018 

mamy aktualne pozwolenie na budowę, które już musiało zostać przedłużone, ale w 

związku z tym, że nie mamy żadnej możliwości dojazdu na tą działkę, no to takiej 

budowy przeprowadzić po prostu nie możemy. Myślę, że już nawet czas na to, że 

poważnie porozmawiać na ten temat, żeby przy ich, i żeby po prostu tą drogę w jak 

najszybszym terminie wykonać. To nie chodzi tylko o nas, bo to chodzi tak naprawdę o 

rozwój całej gminy. To jest dodatkowa praca dla mieszkańców. Plan zagospodarowania 

przewiduje tutaj dosyć duże obiekty, to nie są działki, które mają po 1000, czy 1500 m, to 

są działki, które mają niektóre prawie hektar. To jest ponad praktycznie 2000 m² 

powierzchni takiej hotelowej, także to jest również dużo miejsc pracy dla mieszkańców, 

nie wspominając o tym, że jak te obiekty powstaną, to również dojdą podatki za 

powierzchnie. I to też będą dla gminy ogromne pieniądze, ogromne. Także chciałabym 

bardzo, żebyśmy dzisiaj po prostu dostali jakąkolwiek informację o tym, czy te nasze 

postulaty, w jakiś sposób po prostu ktoś się do nich przychyli, czy ta droga powstanie, no 
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i również o określenie, w jakim terminie, bo to już jest na dzień dzisiejszy naprawdę 

istotne. To jest piąty rok od momentu, kiedy ,y i tą drogę prosimy. Dziękuję bardzo.  

1.1.5 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję. Proszę pani ja tyle, na ile mogę tak szybko odpowiedzieć to przynajmniej, nie 

wiem czy Komisja Infrastruktury w ogóle informacji korespondencji od państwa 

otrzymywała. One były chyba głównie kierowane do wójta. My na tę chwilę nie mamy 

informacji. Ja skieruję tę sprawę i pismo, które od państwa wpłynęło do wójta a do 

wiadomości otrzymaliśmy. Uruchomiły Komisję Infrastruktury, żeby ten problem, żeby w 

ten problem się zagłębiła i ewentualnie wtedy państwo otrzymacie tutaj jakąś 

odpowiedź, po opinii też wójta w tej sprawie, jako, że na pewno na ten rok pan wójt w 

budżecie, który on tutaj budżet stanowi, nie przewidział żadnych środków na pewno na 

tę drogę, bo przynajmniej moja wiedza tutaj w budżecie takich kwot na to nie ma. 

Natomiast no wszystko można zrobić w międzyczasie. Wcześniejszy podział tych działek, 

był też z założeniem takie, że mają to powstać większe działki, żeby tam powstały jakieś 

tam czy apartamenty czy ośrodki wczasowe, które by dały zarówno podatki, jak i pracę 

okolicznym mieszkańcom. Takie były założenia poprzednich lat, kiedy następował 

podział tych gruntów i przygotowanie do sprzedaży. Natomiast dziwi tu trochę fakt, że to 

zostało przez wójta tak pozostawione i hamuje rozwój tego terenu. Dlatego też tak jak 

państwo mówię, zainteresuje się tym nasza Komisja Infrastruktury, zbada teren. Ja 

bardzo bym prosił, jeśli to możliwe, żeby ktoś z państwa, kto byłby uchwytny w 

najbliższym czasie, kiedy by komisja mogła się wybrać tam, żebyśmy mieli tam kontakt 

na miejscu, żeby można było tak namacalnie to wszystko obejrzeć. Także bym prosłi, 

jeżeli już to zostawić telefon tutaj do pracownika biura rady do pana Mateusza. Ja myślę, 

że problem samej wody to nie jest jakiś wielki problem, bo to nie są jakieś nie wiadomo, 

jakie koszty też tylkobyśmy musieli z zakładem komunalnym też rozmawiać, jak 

wyglądają plany, czy coś jest przewidziane tam. Zarówno sprawą wody, ścieków i drogi 

się zorientujemy. Natomiast ja w tej chwili nie potrafię panu odpowiedzieć czy droga z 

Borkowic do Pleśnej, czy to jest dalej drogą powiatową czy drogą powiatową. I taki plan 

był wykonania, ale tutaj też się skontaktujemy, jakie są zamiary powiatu, tutaj w tym 

układzie. No i ten trzeci etap to miała być ta droga ze Śmiechowa do Pleśnej. No jest 

brane, bo projekt był całościowy na 3 etapy budowy całego tego odcinka, także no 

wejdziemy w temat w najbliższym czasie i w niedługim czasie byśmy chcieli właśnie ten 

kontakt telefoniczny, żeby z kimś z Państwa się spotkać i i to omówić. My wcześniej 

zasięgniemy opinii zarówno wójta, jak zakładu komunalnego.  

1.1.6 Nieznany mówca 10  

Poprzedni wójt mówił nam o sieci kanalizacyjnej, która miała być albo dołączona do 

gminy Mielno tutaj bodajże obok albo poprowadzono też ze strony państwa i różne tutaj 

takie informacje do nas docierały tak że, ponieważ ta gmina Mielno jest zdecydowanie 

od naszej strony bliżej, że może się uda partycypować jakoś tam w kosztach, gmina 

między gminą i ta sieć kanalizacyjna do nas dotrze, ale nie wiem, na jakim etapie teraz 

jesteśmy tak, czy to w ogóle jest brane pod uwagę, czy nie. Jak to wygląda na dzień 

dzisiejszy kompletnie nie mam informacji.  

1.1.7 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Ja mogę panu odpowiedzieć, że na tę chwilę my nie mamy informacji pełnej od wójta, co 
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w tej sprawie wykonał, natomiast takie działania w tym kierunku wiemy, że były. 

Koncepcja była opracowywana, rozmowa z gminą Mielno też była i prawdopodobnie 

była decyzja pozytywna w tej sprawie. Natomiast nie odpowiem na jakim etapie to jest w 

tej chwili, ale też zasięgniemy języka. I taką informację pełną państwo też otrzymacie. Z 

biurem rady proszę się kontaktować i tam jest tutaj przewodnicząca Komisji 

Infrastruktury, pani Eugenia Imbiorowska i ona tu będzie to rozeznanie zrobią i wtedy 

państwo otrzymacie tam informacje i ewentualnie prawdopodobnie komisja będzie się 

chciała z Państwem spotkać też tam w terenie. No dziękuję, kończymy pkt 4. A jeszcze 

ktoś chciał zabrać głos? Nie. 

Pkt. 5. Podjęcie uchwał: 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:15:44 – 00:39:51 

1.1.1 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

(...) Punkt piąty podjęcie uchwał. Ja państwu dziękuję. Tylko proszę o ten telefon 

kontaktowy. Projekt uchwały nr 1 uchwała w sprawie przystąpienia gminy Będzino do 

opracowania strategii rozwoju ponad lokalnego dla koszalińsko-kołobrzesko-

białogardzki obszaru funkcjonalnego na lata 2021-2030. I tutaj bardzo proszę o 

rekomendację tej uchwały panią Lewandowską.  

1.1.2 Katarzyna Lewandowska (Inspektor ds. pozyskiwania środków 

pozabudżetowych)  

Dzień dobry państwu. Uchwała w sprawie przystąpienia gminy Będzino do opracowania 

strategii rozwoju lokalnego dla koszalińsko-kołobrzesko-białogardzkiego obszaru 

funkcjonalnego na lata 2021-2030 oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia, 

dotyczącego zasad współpracy i partycypacji w kosztach przy jej opracowaniu i realizacji. 

Uchwała dotyczy przystąpienia przez nas wraz z innymi gminami oraz powiatem 

białogardzkim, kołobrzeskim i koszalińskim do nowej strategii, która pozwoli nam na 

korzystanie ze środków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Do 

porozumienia zaproszone są również gminy Białogard. Miasto Białogard, gmina 

Biesiekierz, gmina Bobolice, gmina Dygowo, gmina Gościno, gmina Karlino, gmina 

Kołobrzeg, gmina miasto Kołobrzeg, gmina miasto Koszalin, gmina Manowo, gmina 

Mielno, miasto i gmina Polanów, gmina Rymań, gmina i miasto Sianów, gmina Siemyśl, 

gmina Świeszyno, gmina Tychowo, Ustronie Morskie oraz jak już wspomniałam 3 

powiaty białogardzki, kołobrzeski i koszaliński. Liderem porozumienia będzie gmina 

miasto Koszalin i też ona prowadząc funkcję lidera, będzie nadzorowała opracowanie 

diagnozy do tejże strategii, a także jej wykonania. W ramach porozumienia, które jest 

opracowywane zakłada się, że na lata 2021-2030 zostanie opracowana we wspólnym 

partnerstwie, diagnoza potrzeb oraz wdrożenie. Zakładana jest również, że opracowanie 

diagnozy, która będzie zlecone firmie zewnętrznej, będzie kosztowało nie więcej niż 

500 000 zł, natomiast realizacja strategii nie więcej niż 1 500 000. Nasza partycypacja to 

około 2,27% kosztów, to jest kwota około 45 000 zł. Opracowanie strategii jest co prawda 

zadaniem fakultatywnym, ale biorąc pod uwagę zalecenia wskazujące na konieczność 

konsolidacji systemu zarządzania rozwojem kraju i atopowego wprowadzenia systemu 

zintegrowanych inwestycji i strategii. My już realizujemy zintegrowane inwestycje 



5 
Transkrypcja z XXXVI Sesji Rady Gminy w Będzinie, 28.05.2021 r. 

 

terytorialne, wcześniej jakby już uczestniczyliśmy w tym. Dzięki temu mieliśmy 

możliwość korzystania ze środków między innymi unijnych. Dzięki temu, że możemy 

realizować takie inwestycje w partnerstwach, jest to uproszczona forma i procedura, 

która pozwala nam na opracowanie tych inwestycji, które wymagają współpracy między 

różnymi samorządami, różnymi jednostkami samorządu. Wraz z 18 innymi gminami 

chcielibyśmy przystąpić do tego partnerstwa w celu pozyskiwania środków, które będą 

też specjalnie desygnowane na ten cel, gdyż w nowej perspektywie finansowej Urząd 

Marszałkowski zaplanował na na zintegrowane inwestycje terytorialne odrębny budżet. 

Jest takie tutaj wskazanie, żeby jak najwięcej inwestycji było robionych w systemie 

zintegrowanym, żeby one się wzajemnie uzupełniały i żeby po prostu miały jak najlepsze 

efekty przy jak najlepiej zrealizowanych działaniach, dlatego chcielibyśmy przystąpić do 

tego porozumienia z tego tytułu, prosimy o uchwalenie uchwały. Także nie wiem, czy są 

jakieś pytania może?  

1.1.3 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję, proszę czy ktoś z państwa radnych ma jakieś pytania dotyczące tej uchwały? Ja 

myślę, że jest to dosyć istotna uchwała, prowadzącą do przyszłego rozwoju gminy i 

podejmowanych inwestycji, zwłaszcza że w poprzednich latach też z takiej formy 

korzystaliśmy i należałoby uważam tą współpracę podtrzymać. Jest to bardzo 

przyszłościowa i taka intencyjna uchwała, którą no trzeba najpierw podjąć, żeby w ogóle 

przystąpić do tego programu. Jeśli nie ma pytań, proszę państwa to przystępujemy do 

głosowania, kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały proszę. Głosowanie 

zostało zakończone, głosowało 14 radnych. 14 radnych było za przyjęciem tej uchwały. 

Stwierdzam, że uchwała została przyjęta.  

1.1.4 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Mamy projekt uchwały numer 2, związany m.in. też z tą uchwałą pierwszą w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Będzino na lata 2021-2029. Proszę o 

zabranie głosu i jednocześnie witam panią Patrycję Woltmann, skarbnik gminy. Proszę.  

1.1.5 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

Dzień dobry, wysoka rado. Panie Przewodniczący, wysoka Rado. Projekt nr 2 w sprawie 

wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-

2029 spowodowany jest, tak jak pan przewodniczący już na wstępie powiedział 

projektem nr 1, gdzie w wieloletniej prognozie finansowej gminy Będzino na lata 2021 

2029 zostało wprowadzone nowe przedsięwzięcie pod nazwą Strategia Rozwoju 

Ponadlokalnego Koszalińsko-Kołobrzeskiego-Białogardzkiego obszaru funkcjonalnego na 

lata 2021-2030. Przedsięwzięcie to spowoduje, że w latach 2021 2030 gmina Będzino 

prognozuje przeznaczyć kwotę na to przedsięwzięcie i w poszczególnych latach będzie to 

wyglądać następująco. W 2020 roku planujemy przeznaczyć 11 352 zł, w latach 2024-

2029 4865 zł. W roku 2023 - 4867. Łączne nakłady finansowe na realizację 

przedsięwzięcia wyniosą 45 409 zł. Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone w 

załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej oraz załączniku nr 1 w kolumnie 

10.1. Czy są tu jakieś dodatkowe pytania? 

1.1.6 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę, czy ktoś z państwa radnych ma zapytania dotyczące uchwały? Jeśli nie ma, to 
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przystępujemy do głosowania. Proszę o oddanie głosu. A przepraszam bardzo, jeszcze 

proszę o opinię przewodniczącego komisji budżetowej w tej sprawie.  

1.1.7 Adam Gołębiewski (Radny)  

Dziękuję bardzo, komisja finansowo-budżetowa opiniuje pozytywnie tą uchwałę. Proszę 

o jej przyjęcie, dziękuję.  

1.1.8 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję. Proszę o oddanie głosu. Stwierdzam, że głosowało 14 radnych, 14 radnych było 

za podjęciem tej uchwały, stwierdzam, że uchwała została podjęta. Ja przepraszam, pani 

skarbnik, ale tak mam jeszcze takie pytanie, bo później pani nie będzie, a nie będzie kogo 

o to spytać. Mam takie pytanie. Czy, bo takie informacje do mnie dotarły też z innych 

gmin, czy gmina Będzino otrzymała kary za niewłaściwą jakość ścieków, nałożone przez 

miasto Koszalin i wodociągi koszalińskie?  

1.1.9 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

Pismo do gminy wpłynęło, ale na jakim etapie jest to bardzo proszę zapytać kierownika 

gminnego zakładu komunalnego.  

1.1.10 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

A nie pamięta Pani w jakiej kwocie?  

1.1.11 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

Nie będę strzelać, bo nie chcę państwa w błąd wprowadzić, bo pismo zostało skierowane 

bezpośrednio do gminnego zakładu komunalnego.  

1.1.12 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Bo wiem, że jeszcze też sąsiednie gminy zostały takimi karami obłożone i to opiewa na 

kary wynoszące kilkaset tysięcy złotych.  

1.1.13 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

Nawet w milionach mogę powiedzieć jedna gmina dostała. 

1.1.14 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę? 

1.1.15 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

Nawet ponad 2 mln jedna gmina dostała, ale no nie będą u nas mówić państwu... 

1.1.16 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

No właśnie, i teraz nie chciałbym tutaj wywoływać dyskusji w tym temacie, ale niech 

państwo przemyślą koncepcje odsyłania naszych ścieków do miasta Koszalin z całej 

gminy, czyli aglomeracji Tymień. I co później może się stać przy takiej ilości, bo z tego, co 

wiem, ścieki znaczy parametry, których nie spełniają ścieki, nie mamy na nie żadnego 

wpływu, bo to są związane przede wszystkim z detergentami, czyli środkami biorącymi, 

które płyną i tutaj są takie obostrzenia ze strony Koszalina, że są z tego tytułu kary po 

przekroczeniu. Natomiast mając własną oczyszczalnie nie mamy takiego problemu. My 

dbamy tylko to, co z tej oczyszczalni wypływa i to badamy, a można w jakimś stopniu 

wówczas zapobiegać tego typu problemom. Dziękuję. Jeśli państwo uznacie, to wrócimy 



7 
Transkrypcja z XXXVI Sesji Rady Gminy w Będzinie, 28.05.2021 r. 

do tej dyskusji na ten temat w wolnych wnioskach. Proszę, pan Baczyński chciał. 

1.1.17 Tomasz Baczyński (Radny)  

Ja mam taką prośbę, bo wiem, że dzisiaj będzie pan Maśliński. Czy pani skarbnik 

mogłaby się dokładnie dowiedzieć o tą kwoty i przekazać panu Maslińskiemu, żeby nam 

tutaj przekazał w dniu dzisiejszym na sesji?  

1.1.18 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

Panie radny, to może lepiej zaprosić kierownika gminnego zakładu komunalnego, który 

jest bardziej w temacie niż pan Marek.  

1.1.19 Tomasz Baczyński (Radny)  

To znaczy się, chodzi tylko o tą kwotę, o nic więcej dziękuję. 

1.1.20 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

No dobrze to kwotę przez pana kierownika, pan Marek się dowie. 

1.1.21 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję. Proszę państwa projekt uchwały nr 3, uchwała w sprawie określenia średniej 

ceny jednostki paliwa, w gminie Będzino w roku szkolnym 2021-2022. Witam pana 

inspektora ds. oświaty Pana Tomasza Wirkusa. Proszę o rekomendację i przedstawienie 

nam tej uchwały.  

1.1.22 Tomasz Wirkus (Inspektor ds. oświaty)  

Panie Przewodniczący, państwo radni do uchwalenia średniej ceny paliwa zarówno oleju 

napędowego, benzyny i autogazu, która to cena jest na stacjach benzynowych, 

znajdujących się na terenie naszej gminy, obliguje nas art. 39 prawa oświatowego, gdzie 

jest mowa o obowiązku rekompensaty rodzicom kosztów dowozu dzieci własnym 

transportem dzieci, oczywiście niepełnosprawnych. I tak wskutek działań moich, 

polegających na spisywaniu cen paliwa w ciągu 1 tygodnia, w okresie no poprzedzającym 

stworzenie tego projektu, średnie ceny paliw z 3 stacji benzynowych, które tutaj w § 1 

tejże uchwały są przedstawione wyglądają następująco. Benzyna 5,28 za litr, olej 

napędowy 5,27 i autogaz 2,39. I te kwoty wstawiamy do odpowiednich algorytmów, 

pozwalających na obliczenie dziennego ryczałtu za dowóz dziecka przez rodzica, który to 

ryczałt określony jest, sposób wyliczenia określony jest w ustawie o finansowaniu zadań 

oświatowych, będą stosowane. Rodziców, którzy korzystają tej uchwały, a więc dowożą 

swoje dzieci niepełnosprawne do placówek oświatowych, czyli ośrodków, szkół, 

przedszkoli na terenie miasta Koszalina, jest co roku około czworo lub pięcioro i koszty 

przedstawia się w granicach 8 000 - 10 000 zł rocznie. To tyle, jeśli chodzi o tę uchwałę 

następna, jeżeli się nic w prawie polskim nie zmieni, za rok o tej porze.  

1.1.23 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Wszystko? Wszystko Panie? 

1.1.24 Tomasz Wirkus (Inspektor ds. oświaty) 

Tak wszystko. 

1.1.25 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję. 
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1.1.26 Tomasz Wirkus (Inspektor ds. oświaty)  

Dziękuję. 

1.1.27 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę, czy ktoś z państwa radnych ma jakieś pytania? Uchwała też była omawiane na 

komisji, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Głosowało 14 radnych za 

przyjęciem uchwały było 14 radnych stwierdzam, że uchwała została przyjęta.  

1.1.28 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

I proszę państwa kolejny projekt. Dziękuję projekt kolejnej uchwały w sprawie 

rozpatrzenia petycji. I tutaj (...) dotyczyła uchwały o przeprowadzeniu referendum 

ludowego. (...) I tutaj dla informacji mieszkańców, też postaram się odczytać tę uchwałę. 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji. Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje. 

Rada Gminy w Będzinie po przeanalizowaniu petycji z dnia 10 marca 2021, w sprawie 

dotyczącej podjęcia przez Radę Gminy Będzino uchwały w sprawie wyrażenia opinii, 

dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego postanawia nie uwzględniać petycji, 

paragraf drugi zobowiązuje się przewodniczący Rady Gminy w Będzinie do 

zawiadomienia składającego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób przyjęty. 

Uzasadnienie. W dniu 10 marca 2021 r. do Rady Gminy w Będzinie, wpłynęła petycja w 

sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego. 

Przewodniczący Rady Gminy skierował petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Komisja po zapoznaniu się z petycją, a następnie w trakcie posiedzenia odbytego w dniu 

27 kwietnia 2021 r., po przeprowadzeniu dyskusji i głosowania, wydała opinię w której 

wskazała, że petycja nie zasługuje na uwzględnienie. Rada Gminy w Będzinie, podziela 

pogląd przyjęty przez Komisję, przyjmując go za własny. W toku rozpatrywania petycji 

ustalono, że zgodnie z art.6 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(t.j. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy 

publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. 

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Ponadto 

art.18 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że do właściwości rady należą 

wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią 

inaczej. Zatem rada gminy może wypowiadać się tylko w zakresie powierzonych jej 

zadań. Opinia Rady o którą wnosi podmiot składający petycję, wykraczałaby poza katalog 

kompetencji organu stanowiącego. Sprawy ogólnokrajowe, a do takich zalicza się 

niewątpliwie referendum ludowe, nie należą do właściwości gminy i rady gminy. Rada 

Gminy w Będzinie pracuje na podstawie obowiązującego prawa i ściśle udzielonych jej 

kompetencji. Opiniowanie przeprowadzenia referendum ludowego z przyczyn 

wskazanych powyżej, znajduje się poza zakresem kompetencji Rady Gminy w Będzinie. 

W związku z powyższym, Rada Gminy w Będzinie zdecydowała, że przedmiotowa petycja 

nie może podlegać uwzględnieniu. Niniejsza uchwała wraz z jej uzasadnieniem stanowią 

zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 

11 lipca 2014r. o petycjach. Uchwała wraz z uzasadnieniem zostanie doręczona 

podmiotowi wnoszącemu petycję. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem 

skargi. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania, uwagi do tej uchwały? Jeśli nie ma, to 

przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że głosowało 14 radnych, (...) 14 było za 

podjęciem uchwały. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. 
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1.1.29 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Projekt uchwały nr 5, w sprawie Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, jak i również trybu ich pobierania. Witam pana Rafała Turleja i 

proszę o rekomendację tej uchwały. Ja od razu tak na wstępie w tytule uchwały proszę 

dopisać zamiast "ja", "jak". W tytule uchwały brakuje literki "k".  

1.1.30 Rafał Turlej (Starszy specjalista pracy socjalnej)  

Szanowni Państwo witam państwa bardzo serdecznie. Proszę państwa projekt uchwały 

przedłożyliśmy państwu z tego powodu, ponieważ poprzednia uchwała, która została 

wprowadzona 3 grudnia była inna tabela odpłatności, jeśli chodzi o usługi opiekuńcze z 

racji tego, że realizowaliśmy program ze środków unijnych, musimy zachować zachować 

ciągłość przez okres 3 lat i oczywiście zmieniliśmy kryterium, że osoby które ubiegają się 

o usługi opiekuńcze, mogą być mogą być świadczone (...)odpłatnie do 150% kryterium 

zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Z tego powodu, w pkt 1 dokonujemy zmiany tak 

za odpłatność, że do 150% osoby będą miały świadczone taką pomoc nieodpłatnie. 

Wynika to z tego powodu, że musimy zachować ciągłość projektu i dlatego taki projekt 

państwo przedłużyliśmy.  

1.1.31 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję proszę, czy ktoś z państwa radnych ma pytania? Uchwała też była omawiana 

szczegółowo na komisji, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Głosowało 14 

radnych, 14 głosów jest za przyjęciem tej uchwały. Stwierdzam, że uchwała została 

przyjęta.  

Pkt. 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Będzinie w 2020 r. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:39:52 – 01:20:00 

1.1.1 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję i tutaj od razu przejdziemy do kolejnego punktu, tylko, że jest pan akurat pan 

Rafał Turlej, który ma nam też przedstawić, w pkt 6 Sprawozdanie z działalności 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie w 2020 roku.  

1.1.2 Rafał Turlej (Starszy specjalista pracy socjalnej)  

Szanowni Państwo, jak co roku jesteśmy zobowiązani do złożenia sprawozdania z 

działalności ośrodka. Jak państwo orientujecie się pracujemy na bardzo wielu aktach 

prawnych, jeśli chodzi o pomoc społeczną, jeśli chodzi o świadczenia rodzinne, 

świadczenia wychowawcze. Realizujemy również dodatkowe zadania, jeśli chodzi o 

wypłatę dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, czy stypendiów dla 

uczniów szkół podstawowych. Proszę państwa, zakres zadań jest bardzo duży. W 

sprawozdaniu macie też opisaną struktura zatrudnienia, ile osób w tej chwili jest 

zatrudnionych, jakie mamy zadania, ile wypłaciliśmy świadczeń pieniężnych. W ubiegłym 

roku również realizowaliśmy programy rządowe, czyli rządowy posiłek w szkole i w 
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domu, gdzie w ramach tego programu opłacane były posiłki dla uczniów szkół 

podstawowych i ponad podstawowych. Również oczywiście realizowaliśmy program 

przystąpiliśmy do realizacji programu, wspieraj seniora, czyli to były te tzw. zakupy w 

czasie epidemii. Oczywiście realizowaliśmy usługi opiekuńcze w ramach programu usługi 

asystenckie, jak i również asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Proszę państwa 

w sprawozdaniu też państwu również ująłem, jakie mamy potrzeby związane z 

działalnością ośrodka. Jest to na pewno likwidacja barier architektonicznych, 

chcielibyśmy żeby nasz ośrodek w ogóle. Proszę państwa, tam jest tak mało miejsca, jak 

ja pracuję od sierpnia, że no jak interesanci przychodzą to nie ma faktycznie jak niekiedy 

porozmawiać, na pewno poprawa, jeśli chodzi o bariery architektonicznie jest dla nas 

priorytetem. Zgodnie też z ustawą o dostępności, to też dla nas jest teraz nowy temat. 

Na pewno zakup serwera i do bazy danych proszę państwa. To jest taki zakup sprzętu 

komputerowego. Sala konferencyjna, dzięki uprzejmości teraz proszę państwa domu 

kultury korzystamy tutaj z sali, ponieważ, jeżeli zespół interdyscyplinarny do spraw 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzi procedurę niebieskiej karty i średnio co 

3 miesiące się spotyka, musi mieć taką salę. My w ośrodku nie mamy takich warunków i 

to jest też proszę państwa sprawa priorytetowa. Już nie mówię, bo bym miał chyba za 

dużo koncertu życzeń, jeśli chodzi o zrobienie wykonanie chociażby parkingu przed 

ośrodkiem, gdzie jest jak pada deszcz, to po prostu interesanci często się skarżą, że no 

po prostu brudzą sobie obuwie i odzież i to też jest taką sprawą dla nas bardzo ważną. 

Chcielibyśmy, żeby nasze warunki pracy proszę państwa się poprawiły. No te pokoje, 

które mamy ja państwa każdego zapraszam tutaj pani na pewno pani radna Lucyna 

Parol była u nas i widziała środek, ale każdego z państwa zapraszam, żebyście państwo 

zobaczyli, bo ja w tej chwili opisuje to, co jest dla nas taką bolączką, a chciałbym, 

żebyście państwo to zobaczyli i sami ocenili, czy mam rację, czy nie. Jeżeli będą pytania, 

to ja chętnie odpowiem.  

1.1.3 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Wszystko? 

1.1.4 Rafał Turlej (Starszy specjalista pracy socjalnej)  

Tak dziękuję bardzo. 

1.1.5 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję. Proszę, czy ktoś z państwa radnych ma pytania dotyczące sprawozdania, 

proszę pani Lucyna Parol.  

1.1.6 Lucyna Parol (Radna)  

Mam pytanie do pana jest tu przepraszam taka tabelka nr 3 powody przyznania pomocy 

i mnie tak zastanawia, tu są rodziny wielodzietne 0000 i przemoc w rodzinie też 0000, 

czyli co nie ma rodzin wielodzietnych na terenie naszej gminy? Czy są tak rodziny 

ambitne, że się nie ubiegają o tą pomoc, no bo jakaś przyczyna jest nie sądzę, żeby i co 

to jest wg tu GOPSu ta rodzina wielodzietna to jest 2 plus ile??  

1.1.7 Rafał Turlej (Starszy specjalista pracy socjalnej)  

Szanowna, pani już odpowiem. Rodzina wielodzietna to jest od 3 osób wzwyż proszę 

państwa. No ja wyciągałem dane z systemu, tak były dane wprowadzane. Teraz tego 

pilnujemy, to są dane z systemu opieka. W tej chwili no my tego pilnujemy. No tak mi 
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pokazał system, ja Państwu przekazuje co pokazuje system opieka i mogę dopisać, że 

jest na pewno są rodziny wielodzietne oczywiście, że są jak najbardziej, ale system nam 

tego nie podebrał, dlatego państwu takie sprawozdanie takie dane przedstawiłem, bo 

nie mogę sobie pisać że jest 10, jak mi system tego nie podaje.  

1.1.8 Lucyna Parol (Radna)  

Znaczy no, ale proszę pana, ale jeżeli chodzi o ten system, to on sam się nie stworzył. W 

GOPSie pracują przez lata ludzie i dziwi mnie to, że ja myślę, że jest jakieś zaniedbanie, 

bo nie sądzę, żeby wszyscy mieli tak bardzo dobrze i żeby te rodziny nie potrzebowały 

pomocy. Zresztą to widać po szkole, nawet i po szkole w Mścicach są dzieci, które 

potrzebują pomocy, i to pomagają ludzie inni zupełnie niezwiązani, ani z GOPSem 

prywatnie, a i przez lata no co system, przecież ten system ktoś tworzy i ktoś za to bierze 

pieniądze, pracują tam ludzie, czyli znaczy nie mają rozeznania w terenie, takie moje 

zdanie. Nie sądzę może o przemocy, no dziękuję Bogu, że takowej nie ma, ale na pewno 

rodziny wielodzietne są i na pewno potrzebują pomocy.  

1.1.9 Rafał Turlej (Starszy specjalista pracy socjalnej)  

Ale pani zobaczy tutaj w tabelce pkt 4 w tym wielodzietność jest wykazana. No tak po 

prostu system nam tak liczy, ale wielodzietność jest wykazana tak? 

1.1.10 Adam Gołębiewski (Radny)  

Panie Rafale, to może tutaj widzę jakąś niekompetencje, skoro pan twierdzi, że te 

rodziny otrzymały a system podbiera tego, no to to jest myślę, że uchwała do poprawki. 

Przepraszam ja skończę, w ilu jeszcze momentach może system, czegoś nie podebrał 

albo coś przekłamał i my przegłosujemy i co, jeżeli tego nie wyłapiemy? 

1.1.11 Rafał Turlej (Starszy specjalista pracy socjalnej)  

Znaczy proszę pana powody przyznania pomocy tak... 

1.1.12 Adam Gołębiewski (Radny)  

Ale proszę pana jest ewidentnie napisane, że 0 tak czy 00 tam Pani doczytała.  

1.1.13 Rafał Turlej (Starszy specjalista pracy socjalnej)  

Ale w tym wielodzietność macie państwo wykazane tak? Jest.  

1.1.14 Adam Gołębiewski (Radny)  

To po co jest ta tabelka, to proszę usunąć tą tabelkę, gdzie jest 00. 

1.1.15 Rafał Turlej (Starszy specjalista pracy socjalnej)  

Dobrze to mogę zrobić ale no.. 

1.1.16 Adam Gołębiewski (Radny)  

Ewidentne wprowadzanie w błąd rady tak. 

1.1.17 Rafał Turlej (Starszy specjalista pracy socjalnej)  

Nie moją intencją nie jest wprowadzanie w błąd tak, tylko.. 

1.1.18 Adam Gołębiewski (Radny)  

No ale pan to czyni. Pan redaguje, pan przedstawia tę uchwałę i Pan bierze za nią 

odpowiedzialność, chyba że jest jakaś inna osoba. 
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1.1.19 Rafał Turlej (Starszy specjalista pracy socjalnej)  

Nie to jest proszę pana, powód przyznania pomocy tak? Powód przyznania pomocy. 

1.1.20 Adam Gołębiewski (Radny)  

Tak. 

1.1.21 Rafał Turlej (Starszy specjalista pracy socjalnej)  

Tak i jest wyżej wielodzietność wykazana. 

1.1.22 Adam Gołębiewski (Radny)  

Dobrze dziękuję wg pana, jeżeli tak jest. 

1.1.23 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję proszę. Kto jeszcze by chciał zabrać głos w sprawie sprawozdania? Pan 

Baczyński proszę. 

1.1.24 Tomasz Baczyński (Radny)  

Dziękuję. Otóż Panie Rafale, ja chciałbym się zapytać o te potrzeby ośrodka, pkt 6, 7 

urządzenie parkingu przed ośrodkiem poprzez organizację ruchu, wyznaczenie miejsc 

parkingowych, w tym miejsc dla osób niepełnosprawnych. Pkt 7 poprawienie 

funkcjonowania ośrodka poprzez poprawę infrastruktury budynku, brak sali 

konferencyjnej, nieodpowiednie warunki socjalne, brak punktu obsługi interesanta. To 

znaczy się, ja tego nie rozumiem, chciałby pan coś dobudować, czy po prostu 

wyremontować ten budynek?  

1.1.25 Rafał Turlej (Starszy specjalista pracy socjalnej)  

Szanowni Państwo, ją bym chciał po prostu, żeby ośrodek miał większą siedzibę, (...) Ja 

nie chcę nic dobudować proszę państwa. Ja chcę po prostu poprawić komfort 

przyjmowania interesantów. Ja chętnie pana zaproszę do ośrodka, żeby pan zobaczył.  

1.1.26 Tomasz Baczyński (Radny)  

To znaczy się ja rozumiem wie pan, tylko my jako rada mamy tutaj na uwadze dobro 

całej gminy. Na pewno dużą bolączką dla nas jest brak odpowiedniego budynku, również 

dla przedszkola w Będzinie, które tam po prostu można powiedzieć, że się wali i na to 

nie ma na razie żadnych środków. Wie Pan co. Ja bym pana zaprosił do przedszkola do 

Będzina i tam pokazał panu, jakie są warunki, a sala konferencyjna, myślę, że ten dom 

kultury jest właśnie po to, żeby takim celom służyć.  

1.1.27 Rafał Turlej (Starszy specjalista pracy socjalnej)  

Znaczy Szanowni Państwo, no pisząc to sprawozdanie rozmawiałem też z pracownikami 

no i może faktycznie tutaj przesadziłem tak, że to wpisałem, ale no poprawa obsługi 

interesanta chodzi nam o to tak. My mamy tak małe pokoje, że siedzimy po 2 osoby i 

proszę państwa, o to mi też chodziło tak. O to mi też chodziło, żeby poprawić komfort 

pracy pracowników.  

1.1.28 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Przypuszczam, że to było no zatwierdzone przez pana wójta, bo słyszeliśmy o planach 

przeniesienia domu środowiskowego do Strachomina, przedszkola do GOPSu, a GOPSu 

do przedszkola, w związku z tym informację radiową taką w radiu plus słyszeliśmy, także 
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myślę, że to było też świadomie planowane. Proszę pani Eugfenia Imbiorowska, aha... To 

bardzo proszę bo później pana Rafała nie będzie też.  

1.1.29 Eugenia Imbiorowska (Radna)  

Korzystając z okazji, że jest pan Rafał i po prostu chciałam przedstawić problemy 

dotyczące GOPSu to są, gdzie chodzi o funkcjonowanie domu i klubu seniora. I tutaj ja 

13 kwietnia złożyłem interpelacje do pana wójta z zapytaniem, dlaczego z chwilą 

odwieszenia działalności placówek wsparcia dziennego przez Wojewodę 

Zachodniopomorskiego, działania w wyżej wymienionych placówkach, czyli domu i klubu 

seniora nie zostały wznowione. Decyzja wojewody odwiesiła działania z dniem 15.02. 

Proszę wskazać prawne uzasadnienie. Odpowiedź pana wójta jest następująca. 

"Działalność obu ośrodków zawieszona jest z powodu utrzymującego się na wysokim 

poziomie zagrożenia pandemicznego, istotną przeszkodą we wznowieniu działalności 

wyżej wymienionych ośrodków jest także wstrzymanie rozpatrzenia wniosku o dotację z 

programu senior plus z powodu niezłożenia rozliczenia finansowego za rok 2020 do 

Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przez panią Stanisławę 

Papajewską. Nadmieniam, iż pani Papajewska została poinformowana i poproszona 

przez GOPS o jak najszybsze dopełnienie tego obowiązku. Ja w tej sytuacji zwróciłam się 

do pani prezes stowarzyszenia z interpelacją z zapytaniem "Ptoszę o wyjaśnienie i 

przedstawienie uzasadnienia, w jakim terminie był obowiązek składania sprawozdań do 

Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dla prowadzonej działalności Domu 

senior w Tymieniu oraz Klubu Senior w Mścicach za rok 2020. Dlaczego sprawozdania 

zostały złożone nieterminowo, co miało wpływ na rozpatrzenie wniosku o dotację z 

programu senior na rok 2021. Jak zostało wskazane w odpowiedzi Wójta Gminy Będzino 

na piśmie z dnia 30.04.2021 rok. I jest odpowiedź pani prezes stowarzyszenia. Będe tu 

po prostu najważniejsze punkty wymieniać, bo odpowiedź jest bardzo obszerna. 

Wyjaśniam, że sprawozdanie finansowe na rok 2020 z prowadzonych działań Dziennego 

Domu Senior w Tymieniu i Klub Senior w Mścicach złożyłam do Zachodniopomorskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w wymaganym terminie. Złożone sprawozdania nie miały 

żadnego wpływu na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie działalności z Programu 

Senior Plus dla Urzędu Gminy w Będzinie. Rozpatrzenie wniosku w roku 2021 dla 

wszystkich podmiotów ubiegających się dotacje z Programu Senior Plus został 

rozstrzygnięty na poziomie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 5 

maja 2021 roku. Obecnie Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie 

przygotowuje umowy i zawrze je z samorządami. Po zawarciu umów nastąpi przekazanie 

środków. Wyjaśniam, że w sprawie sprawozdania nie byłam ponaglana przez GOPS w 

Będzinie. Nie widzę żadnych istotnych przeszkód, które mogłyby wpłynąć na wznowienie 

działalności ośrodków wsparcia dla seniorów na terenie naszej gminy, jak jedynie zbyt 

opieszałe prowadzenie procedur związanych z przekazaniem tego zadania jednostce 

GOPS Będzino. W dniu 26. listopada 2020 roku zostałam poinformowana pisemnie przez 

Wójta Gminy Będzino, że organem prowadzącym Dzienny Dom Seniora w Tymieniu i 

Klub Seniora w Mścicach od stycznia 2021 roku będzie Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Będzinie. No i tutaj właśnie ja skierowałam następną interpelację do wójta. 

To jest. Proszę o przedstawienie dokumentu potwierdzającego wystąpienie Urzędu 

Gminy w Będzinie do Wojewody Zachodniopomorskiego o możliwość zawieszenia 

działalności po 15 luty 2021 r. w dziennym domu seniora i klubie seniora w związku z 
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sytuacją epidemiologiczną na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Proszę 

podać przyczyny, dlaczego placówki wsparcia dziennego dla seniorów nie podjęły 

działalności, mimo wprowadzenia uchwały 25 marca 2021 roku i decyzji wojewody z 

15 lutego 2021 roku, zalecającej natychmiastowe wznowienie działalności tych placówek. 

Odpowiedź jest pana wójta, jest taka. W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 6.05 w 

sprawie udzielenia dodatkowych informacji odpowiedź na ten temat została już 

udzielona 30 kwietnia. W załączniku przesyłam informacje przygotowane przez GOPS. I 

odpowiedź jest z GOPSu. "Działalność ośrodków wsparcia nie była zawieszona decyzją 

wojewody, a z uwagi na wstrzymanie (...) wniosku o dotację z Programu Senior Plus z 

powodu braku złożenia rozliczenia finansowego za rok 2020 do Zachodniopomorskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przez panią Stanisławę Papajewską-Hanasz. 

Ponadto w trosce o życie i zdrowie uczestników ośrodków wsparcia, z uwagi na sytuację 

pandemiczną. Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15.02 była zaleceniem, 

a nie poleceniem, tym samym do podejmowania decyzji indywidualnych przez daną 

jednostkę organizacyjną. I z tym zwróciliśmy się do Zachodniopomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego z prośbą o wyjaśnienie następujących zagadnień dotyczących 

działalności domu i klubu seniora w gminie Będzino. Stowarzyszenie realizowało 

prowadzenie zadania w latach 19-20. Od 2021 roku zadania zostały przekazane GOPS w 

Będzinie. Do chwili obecnej te placówki nie zostały uruchomione. Jako przyczynę podaje 

się brak złożenia sprawozdania finansowego do ZUW w Szczecinie przez stowarzyszenie. 

Taką odpowiedź wójt dwukrotnie przekazał Radzie Gminy, zatem prosimy o wyjaśnienie 

czy obowiązek złożenia takiego sprawozdania należał do stowarzyszenia, jako podmiotu 

prowadzącego na podstawie umowy z gminą, nadmienia, że do gminy złożono 

sprawozdanie za dzienny klub, czyli złożyła pani prezes za dzienny dom seniora 

29 stycznia 2021 roku, a klub 14.01.2021 roku. (...) w ten sposób, że uruchomienie 

wymienionych w niej placówek należy do organu prowadzącego. W odpowiedzi radnym 

napisał, że decyzja wojewody była zaleceniem, a nie poleceniem. Tym samym do 

podejmowania decyzji indywidualnych przez daną jednostkę organizacyjną. I mamy 

odpowiedź dotyczącą pierwszego punktu, czyli kto ma składać sprawozdanie. Roczne 

sprawozdanie z realizacji programu na terenie jednostki samorządu przekazuje 

wojewodzie, odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent, starosta, marszałek w terminie 30 

dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego. A na pytanie to jest drugie, w 

załączeniu przekazuję decyzję pana wojewody o uchylenie decyzji, zawieszającej 

działalność dziennych domów oraz klub seniora oraz o zaistniałych przesłankach do 

podjęcia działalności przez dzienne domy oraz kluby senior plus. Przekazuje również. 

Chcę zaznaczyć, że to jest pismo z urzędu wojewódzkiego, przekazuje również, jakie 

zostało wysłane do jednostek samorządu terytorialnego, informacje o uchylenie decyzji 

zawieszających działalność klubów dziennych domów senior plus z jednoczesną 

informacją, że istnieje możliwość wystąpienia przez organ prowadzący do wojewody o 

ponowne zawieszenie działalności placówek w przypadku wystąpienia takiej 

konieczności. Z gminy Będzino nie było takich wniosków, ani informacji o konieczności 

zawieszenia działalności klubów, domów seniora plus, dlatego też te jednostki powinny 

być otwarte od 16 lutego z 2021 r. Dalej. Przeszkodą jest wskazane, że we wznowieniu 

działalności wyżej wymienionych ośrodków jest także wstrzymanie rozpatrzenia wniosku 

o dotacji z programu senior plus z powodu na złożenie niezłożenie rozliczenia 

finansowego za 2020. I tu jest odpowiedź decyzja wojewody uchylająca decyzję 
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zawieszającą działalność dziennych domów i klubów seniora została wydana w dniu 

15 lutego. Natomiast w dniu 26 lutego 2021 roku dopiero został ogłoszony konkurs w 

ramach programu senior plus edycja 2021. Wnioski w wyżej wymienionym konkursie 

należało złożyć do dnia 24 marca 2021 roku. Ze strony wojewody nie było wstrzymane 

rozpatrzenie wniosku i nie wiem, skąd taka informacja. W dniu 15 kwietnia 2021 roku do 

ministerstwa zostało wysłane zestawienie ofert zakwalifikowanych przez wojewodę i 2 

oferty z gminy Będzino znalazły się w tym zestawieniu. I co, mój komentarzy jest taki, że 

no trochę wprowadza nas się w błąd, bo otrzymaliśmy wielką nieprawdę. Uważam, że to 

jest nagonka wielka na panią Stasię Papajewską. Tutaj ja właśnie czytałam te jeszcze 

odnośnie, bo jeszcze mam 1 sprawę dotyczącą mieszkańca w Stoisławiu. Pana Józefa i tu 

na prośbę mieszkańców, którzy przybyli do mnie zgłosili, że jest taka potrzeba. Ja to 

zgłosiłam do GOPSu, GOPS podjął działania. Został skierowany w prywatnej placówce u 

sióstr Orsini w Nowych Bielicach. I co się okazuje, ten pan chciał wrócić wyjść z tego 

domu, ale okazuje się, że nie ma gdzie wrócić, bo zabrano mu mieszkanie. Podpisano 

porozumienie, gdzie pan jest po prostu tą sytuacją bardzo załamany i co mnie 

najbardziej przeraża, że pani, która kierowała tego pana do GOPSu mówiła do niego tak: 

panie Józefie, jak panu będzie bardzo źle, może pan w każdej chwili wrócić. Okazuje się, 

że pan chce wrócić, ale nie ma gdzie wrócić i na tą sytuacja, która była jest 2 świadków, 

którzy potwierdzą, iż w tej sytuacji bardzo ta decyzja w tej chwili należy do pana wójta. 

Żeby po prostu pochylić się nad tą sprawą i po prostu potraktować no tego pana nie jak 

przedmiot, tylko jako człowieka, żeby mógł wrócić do swojego mieszkania. No bo nasuwa 

się taka sytuacja, że no buty zakupimy i te buty możemy oddać, a w tej sytuacji, gdzie 

pan chce wrócić, bo jest mu tam źle i nie ma do czego wracać, a pan wójt stwierdził, że 

tego mieszkania no niestety nie odda. Także zwracam się, zwracam się do pana wójta z 

gorącą prośbą o przywrócenie temu panu mieszkania. I co, i mam jeszcze jedno pytanie, 

panie Rafale. Czy wg pana wiedzy decyzje dla uczestników domu i klubu seniora powinny 

być cofnięte z dniem 2 stycznia, bo nie zostały cofnięte, ale czy pan z pana wiedzy? 

Możemy coś jakąś informację uzyskać, czy powinny być cofnięte?  

1.1.30 Rafał Turlej (Starszy specjalista pracy socjalnej)  

(...) Zacznę może od tej sytuacji z panem ogólnym. Pani nas informowała zresztą panią 

Martę Jasińską, że ten pan wymagał wsparcia ze strony osób drugich. Pani Marta tam się 

udała i faktycznie my chcieliśmy w początkowej wersji zaproponować panu usługi 

opiekuńcze, pan na to nie wyrażał zgody. Twierdził, że taka pomoc mu nie jest 

potrzebna. No później sytuacja tego pana się na tyle pogorszyła, że już faktycznie 

wymagał całodobowej opieki i w związku z tym została rozeznana sytuacja dochodowa 

tego pana, która no pokazała, że pan ma własne zasoby i może pokrywać koszty pobytu 

w domu seniora z własnych zasobów, aby nie obciążać proszę państwa budżetu gminy, 

bo jak państwo wiecie, odpłatności za domy pomocy społecznej za pieczę zastępczą jest 

to największe obciążenie dla budżetu gminy i tak to zostało poprowadzone, żeby temu 

panu zapewnić całodobową opiekę. Pan zaznaczam przy tym, że pan nie jest osobą 

ubezwłasnowolnioną. Sam podejmował takie decyzje, jako że ten lokal, o którym pan 

wspomina, jest lokalem komunalnym. W związku z tym ten lokal został przekazany do 

Urzędu Gminy, po to, aby pan Józef nie ponosił kosztów związanych z opłatami. Tak to 

zostało poprowadzone. No pan oczywiście no wyraził zgodę tak na pobyt w placówce, 

nikt go tam oczywiście nie przymuszał. Wiem, że zaplanowany był wyjazd, żeby pan 
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zobaczył dom seniora, był tam, wyraził zgodę i później się przeniósł. I później faktycznie 

był taki pomysł, że pan chciał wrócić. No lokal został przekazany do Urzędu Gminy. My 

nie dysponujemy mieszkaniami komunalnymi, to jest w gestii Urzędu Gminy. Nie w gestii 

ośrodka pomocy społecznej. Naszym zadaniem jest proszę państwa zapewnić wsparcie 

w postaci usług opiekuńczych, jeżeli nie to już naprawdę ostatecznością proszę państwa, 

jest skierowanie osoby do domu pomocy społecznej przy rozeznaniu sytuacji jego 

dochodowej. I jeszcze odpowiem pani na, jeśli chodzi o decyzje w sprawie domu, bo pyta 

pani o decyzje w sprawie domu seniora i klubu seniora, to ja z tego, co wiem, to 

odpłatności były pozawieszona tak. Teraz będą na nowo naliczone z chwilą 

uruchomienia placówek. Decyzje są pozawieszane tak. Nie mogą być cofnięte 

zawieszone jest odpłatność ze względu na nie świadczenie usługi.  

1.1.31 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję proszę, panie Eugenia jeszcze. 

1.1.32 Eugenia Imbiorowska (Radna)  

Wszystko się zgadza. Został skierowany, ale on ma pełne prawo wrócić do swojego 

miejsca zamieszkania, pełne prawo i ale.  

1.1.33 Rafał Turlej (Starszy specjalista pracy socjalnej)  

Tylko pani Gieniu ja panią doskonale rozumiem, jeśli postawi się pani w naszej sytuacji. 

Człowiek wymaga całodobowej opieki, pani teraz chcę, żeby pan wrócił tak. No dobrze, 

zakładamy, że wróci, że urząd zezwoli, da temu panu mieszkanie i jak pan nie będzie 

chciał naszej pomocy? To co wtedy?  

1.1.34 Eugenia Imbiorowska (Radna)  

Proszę pana, GOPS i on wy wiecie jak to postępować po prostu. Wy jesteście w tym 

przeszkoleni i wy macie nad tym pracować. Ja nie wiem, proszę pana, jak to macie wy 

teraz rozwiązać, tylko ja wszystko rozumiem, on naprawdę chce wrócić, tylko nie ma 

gdzie i byłoby po problemie. Naprawdę, po co to w ogóle gmatwać taką całą sytuację, ale 

kto to wymyślił, żeby po prostu zabrać klucze, przecież on klucze powinien mieć przy 

sobie. No proszę mi powiedzieć, kto to wymyślił? 

1.1.35 Rafał Turlej (Starszy specjalista pracy socjalnej)  

Znaczy lokal, jest proszę panią, to jest lokal komunalny, tak to z chwilą do domu seniora. 

No oddał klucze do urzędu gminy i mieszkanie zostało przejęte przez Urząd Gminy.  

1.1.36 Eugenia Imbiorowska (Radna)  

Ja proszę o zajęcie się ponownie tą sprawą dziękuję. 

1.1.37 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

To znaczy się, ja tu jeśli mogę tutaj do tego wątku dodać, było to mieszkanie nie było to 

mieszkanie socjalne, było to mieszkanie, na którą pan miał umowę najmu, ta umowa 

najmu nie została wypowiedziana. W związku z tym nie powinny być zabrane klucze i 

pan powinien być dalej w posiadaniu, zwłaszcza, że to zabezpieczenie finansowe posiada 

własne i myślę, że nie byłby problemem, żeby to opłacać. Natomiast ja pamiętam, jak 

pan obejmował szefostwo w GOPSie, to pan powiedział, że głównie stawiamy na opiekę 

w domu, żeby ludzie nie trafiali do domu pomocy społecznej. Zauważam, że w tym 
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kierunku zbyt mało w tej sprawie zrobiono, bo była ta sprawa niewygodna później i 

uważam, że umowa najmu dalej obowiązuje. Pan górny umowy najmu nie wypowiedział. 

I tutaj trzeba no nie wiem myślę, że tu będą podjęte jakieś kroki prawne w tej sprawie, 

także. Jeśli pan wójt dalej chce utrzymywać, ja rozumiem, że to jest w tej chwili nie pana 

decyzja, tylko wójta i to jest dla mnie zrozumiałe. I myślę, że pan wójt powinien się nad 

tym bardzo mocno zastanowić. (...) Dziękuję czy pan Bryliński wcześniej się zgłaszał? 

1.1.38 Sławomir Bryliński (Radny)  

Tak ja bym chciał wrócić jeszcze do sprawozdania z 2020 roku. Tutaj jeszcze chciałem też 

do potrzeb nawiązać Panie Rafale. Tutaj pan wpisał pkt 5 zakup oprogramowania 

antywirusowego na poszczególnych stanowiskach pracy. Mam rozumieć, że teraz 

pracownicy pracują na komputerach, na których nie ma tego oprogramowania 

antywirusowego? 

1.1.39 Rafał Turlej (Starszy specjalista pracy socjalnej)  

Szanowni Państwo, no generalnie no taką ja sytuację zastałem i ja chcę to wszystko 

uporządkować, znaczy będziemy to porządkować tak to było dotychczas, że informatyk 

tam jakąś była darmowa sieć darmowy program, ale mnie to nie przekonuje i 

wystąpiliśmy z ofertą o oferty programów antywirusowych. No tak uważam, że tak to 

powinno być zrobione. Dlatego w planie budżetowym na przyszły rok, na pewno to 

wpiszemy, bo to musi być, taki jest wymóg.  

1.1.40 Sławomir Bryliński (Radny)  

Znaczy ja zdaję sobie sprawę, dlatego myślę, że jest pan znaczy.. Właśnie a jakie 

stanowisko Pan teraz pełni, bo pan chyba teraz nie jest kierownikiem? 

1.1.41 Rafał Turlej (Starszy specjalista pracy socjalnej)  

Nie, jestem starszym specjalistą pracy socjalnej. 

1.1.42 Sławomir Bryliński (Radny)  

A kto jest kierownikiem? 

1.1.43 Rafał Turlej (Starszy specjalista pracy socjalnej)  

Pełni obowiązki pani Marta Jasińska. 

1.1.44 Sławomir Bryliński (Radny)  

Aha dobrze. 

1.1.45 Rafał Turlej (Starszy specjalista pracy socjalnej)  

Także to już pytania to do pani Marty Jasińskiej także.  

1.1.46 Sławomir Bryliński (Radny)  

Znaczy proszę pana, mogę panie przwodniczący kontynuować? Ja będę zadawał pytania 

panu z tego względu, że pan dzisiaj tutaj.. 

1.1.47 Rafał Turlej (Starszy specjalista pracy socjalnej)  

Dobrze. 

1.1.48 Sławomir Bryliński (Radny)  

Przyszedł przedstawić sprawozdanie, a pani Marty Jasińskiej wogóle nie ma, dlatego 
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będę zadawał pytania panu. W tamtym roku z tego, co wiem, to pan zajmował to 

stanowisko i jakimś budżetem na ten rok na pewno GOPS dysponuje także mi się 

wydaje, że taki zakup oprogramowania antywirusowego to mi się wydaje, że jakie to są 

kwoty rzędu, jakie to są koszty zakup takiego oprogramowania?  

1.1.49 Rafał Turlej (Starszy specjalista pracy socjalnej)  

Proszę państwa, Szanowni Państwo, zwróciliśmy się z ofertami. Czy to jest kwota 2,3 tys. 

No chcielibyśmy, czekamy na oferty, informatyk nam sporządził oferty i ma nam 

przedstawić. Na pewno musimy to zrobić jak najszybciej.  

1.1.50 Sławomir Bryliński (Radny)  

Dobrze dziękuję. Myślę, że takie sprawy to na bieżąco myślę, że w budżecie budżet jest w 

stanie udźwignąć, jakieś środki na pewno są przewidziane na funkcjonowanie GOPSu 

dziękuję.  

1.1.51 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję, proszę czy jeszcze jakieś pytania dotyczące sprawozdania? 

1.1.52 Katarzyna Lewandowska (Inspektor ds. pozyskiwania środków 

pozabudżetowych)  

Pozwolę sobie odnieść się tutaj do tych słów, które padły na temat sprawozdania 

dotyczącego funkcjonowania domu dziennego i klubu dziennego senior plus, ponieważ 

tak naprawdę zadanie było realizowane w formie zleconej stowarzyszeniu i to na 

zleceniobiorcy spoczywa obowiązek sprawozdawczości. Oczywiście pani prezes złożyła 

sprawozdanie do urzędu z realizacji zadania zleconego w terminie, natomiast nie złożyła 

sprawozdania z realizacji zadania do urzędu marszałkowskiego, nie przekazano 

informacje, które pozwoliłyby nam złożyć to sprawozdanie w terminie. O to rzeczywiście 

faktycznie to GOPS tutaj nie wystąpił do pani prezes, z prośbą o te dane, ponieważ ja to 

zrobiłam. Sprawozdanie zostało przyjęte. Taką informację dzisiaj uzyskałam z Urzędu 

Marszałkowskiego, faktycznie, natomiast jaki to miało wpływ na ocenę wniosków? To 

formalnie nie ma żadnego wpływu na ocenę wniosków, natomiast u nas trudno jest 

zawrzeć nową umowę, kiedy jeszcze stara nie została zakończona. Tak naprawdę jakby 

temat został wyprostowany, dofinansowanie zostało udzielone, natomiast rzeczywiście 

sprawozdania zostały złożone po terminie. Także tak to rzeczywiście zostało 

zrealizowane. Pierwsze sprawozdanie zostało złożone w kwietniu. Ostatnie 

sprawozdanie zostało złożone w ubiegłym tygodniu przez panią prezes, także tak 

chciałabym tylko sprostować.  

1.1.53 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję no my tą informację, mamy tylko jest ona sprzeczna z tym, co pisze wojewoda a 

z tym, co państwo przedstawialiście i to tylko o to chodzi. Natomiast sama decyzja o 

przekazaniu zarówno do zarządzania domem seniora, jak i klubem seniora przez GOPS 

nie została przygotowana dobrze przez wójta, bo wcześniej trzeba było przygotować te 

działania organizacyjne, żeby zrobić inwentaryzację w grudniu i przekazać bezpośrednio, 

do tego, natomiast ja rozumiem, że pan Turlej pełniąc wtedy obowiązki kierownika nie 

miał uprawnień do prowadzenia zarówno domu seniora, jak i klubu seniora. 
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1.1.54 Rafał Turlej (Starszy specjalista pracy socjalnej)  

Tak jest. 

1.1.55 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

A to organizacyjnie to była decyzja wójta i to wójt odpowiada za to zdecydowanie. 

Proszę, kto jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę pan Baczyński.  

1.1.56 Tomasz Baczyński (Radny)  

Ja chciałbym jeszcze się zapytać odnośnie tej sytuacji z tym panem ze Stoisławia, jeżeli 

można Panie przewodniczący. Otóż panie Rafale, słyszę tutaj no, aż strach mnie ogarnia, 

gdy pomyślę sobie o swojej starości, gdybym miał zostać sam, a pracownik GOPSU 

mówi, cieszę się, że najważniejsze jest to, że środki pieniężne zostały zabezpieczone, że 

gmina nie będzie ponosiła przez to kosztów przez tą sytuację, ale co mnie jeszcze, o co 

chciałem zapytać. Wiadomo, ten człowiek wyszedł z tego mieszkania, zostawił klucze. 

Został w jakiś sposób przekonany no źle się zostało, powinien mieć możliwość powrotu, 

ale czy on wyszedł ze wszystkim? Czy wziął ze sobą swoje meble swoje rzeczy prywatne? 

1.1.57 Rafał Turlej (Starszy specjalista pracy socjalnej)  

Nie, no bo dom pomocy zapewnia takie, dom seniora zapewnia takie. 

1.1.58 Tomasz Baczyński (Radny)  

Ja rozumiem, czyli ten człowiek został okradziony ze swojej własności, no nie można tego 

inaczej nazwać Proszę pana, jeżeli się zostawia dom, oddaje się klucze władzy, a później 

się tych kluczy nie chce oddać. Co za tym idzie, zostało tam jego rzeczy prywatne, jego 

majątek nie oszacowany. Nie wiadomo, co się z nim dzieje? Teraz może być tam każdy, 

kto jest dysponentem tych kluczy, bo my nie wiemy, kto te klucze ma, czy ten człowiek 

odzyska cały swój majątek, jeżeli nawet wróci do domu? Czy ktoś o to zadbał? To Pana, 

pan jest pracownikiem GOPSu. Pan ma ludziom pomagać. 

1.1.59 Rafał Turlej (Starszy specjalista pracy socjalnej)  

No i oczywiście, to robimy. Proszę pana, robimy to, to była decyzja pana no.  

1.1.60 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę państwa, ja myślę, że no czas tą dyskusje skończyć i jest to bardzo proste 

rozwiązanie. Tylko potrzebna jest dobra wola wójta i tu nic więcej nie jest potrzeba i ten 

człowiek wraca i funkcjonuje. I na pewno z większym, jakimś szacunkiem znaczy no może 

nie tyle szacunkiem, co z innym podejściem też przystąpią do tej ewentualnej pomocy, 

zarówno sąsiedzi jak i i inne osoby, które by go wspomogły.  

1.1.61 Rafał Turlej (Starszy specjalista pracy socjalnej)  

Tylko Panie Przewodniczący, tak ja to wszystko rozumiem, tak człowiek ma prawo 

decydować o sobie, tylko zastanawiamy się, bo tutaj pani radna nas informowała 

wielokrotnie, że pan wymaga całodobowej opieki i myśmy podjęli te działania, tak, żeby 

mu zapewnić warunki tak. Myśmy tutaj pana na siłę nie umieścili, to podkreślam była 

pracownicy pojechali z panem, żeby zobaczył dom seniora i samodzielnie podjął taką 

decyzję. To nie była nasza decyzja.  

1.1.62 Eugenia Imbiorowska (Radna)  

To chwała, że on poszedł do tego DPS-u, zobaczył jak tam jest. On chce wrócić i tylko jest 
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ten problem. Proszę mu tylko przywrócić mieszkanie i wy po prostu możecie być nawet 

wyłączeni z tego, tylko się zainteresujcie, żeby to odkręcić teraz co żeście narobili. 

Dziękuję.  

1.1.63 Joanna Banaszczak (Radna)  

Ja mam takie pytanie, czy jeśli ten pan nie miałby zasobów pieniężnych, co z nim by było? 

Jeżeli nie miałby oszczędności?  

1.1.64 Rafał Turlej (Starszy specjalista pracy socjalnej)  

Znaczy Szanowni Państwo, no generalnie no patrzymy oceniamy sytuację, jeżeli ktoś nie 

ma zasobów, a wymaga takiej całodobowej opieki, to no musimy skierować tak nie 

mamy wyjścia. Nie mamy wyjścia, jest to zadanie własne pomocy społecznej i nie mamy 

wyjścia. Jeżeli ktoś nie ma zasobów, nie ma najbliższej rodziny, bo w ustawie o pomocy 

społecznej, jest jasno napisane, kto jest zobowiązany do partycypowania w kosztach, 

jeżeli ktoś nie ma rodziny, faktycznie wymaga takiej całodobowej opieki, to no to 

oczywiście kierujemy, ale szanowni państwo. No idziemy w kierunku usług opiekuńczych. 

Idziemy, jeżeli ktoś faktycznie jest schorowany, to jeżeli jest możliwość zapewnienia 

chociażby opieki w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i taka osoba się kwalifikuje tak, bo 

spełnia tą skalę punktową, skalę matę, no to wtedy w tym kierunku idziemy gdzie jest 

60% jego dochodu, jeżeli faktycznie no (...) nam odmówi, no to wtedy kierujemy do 

domów pomocy społecznej. Ja przypomnę państwu, że mamy w tej chwili 19 osób i 

chyba tylko 2 osoby uczestniczą w kosztach, bo reszta jest bez rodzin. Dlatego tak, w 

takim kierunku idziemy. Jeżeli ktoś faktycznie będzie wymagał całodobowej opieki, no to 

nie mamy wyjścia tak.  

Pkt. 7. Raport z realizacji strategii Gminy Będzino. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 01:20:01 – 02:15:28 

1.1.1 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję proszę czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma dziękuję, kończymy pkt 6. 

Proponuje, proszę państwa przerwę w obradach, spotkamy się w dalszej części, około 

10-15 minut.  

1.1.2 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

(...) Z tym że nie było to omawiane na komisji także materiały, dostaliśmy dzisiaj przed 

sesją wcześniej tylko drogą mailową.  

1.1.3 Katarzyna Lewandowska (Inspektor ds. pozyskiwania środków 

pozabudżetowych)  

No dobrze, w takim razie pozwolę sobie przeczytać całość. Dobrze zaczniemy od 

środowiska zasobów, wybrane przedsięwzięcia, które były zrealizowane w ramach 

strategii, które zaliczają się do jej kierunków i obszarów. W roku 2020 realizacja 

„Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012– 

2032”. Program został zaktualizowany w celu uzupełnienia inwentaryzacji wyrobów 

zawierających azbest na terenie gminy oraz umożliwienia otrzymania dofinansowania z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 
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Gmina sukcesywnie od 2012 roku likwidowała i nadal likwiduje wyroby zawierające 

azbest. W 2020 roku zutylizowano z terenu gminy 52,18 ton azbestu. W tym 16,61 tony 

zostało zdemontowane, a kolejne 35,57 podlegało transportowi i utylizacji z uwagi na 

uprzedni demontaż. Na ten cel Gmina pozyskała dotację ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Szczecinie w wysokości 39 252,50 

zł.  

1.1.4 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Ja przy tej okazji, przy tym punkcie, bo może tak się odnieśmy każdy punkt, jak by ktoś 

miał pytania, to byśmy nie zawracali, ja tylko w tym punkcie mam tylko takie pytanie, czy 

wszyscy zainteresowani w roku 2020 zostali objęci tym programem?  

1.1.5 Katarzyna Lewandowska (Inspektor ds. pozyskiwania środków 

pozabudżetowych)  

Te osoby, które nie mogą zostać objęte wnioskami w roku 2020 zostały przesunięte na 

rok 2021 z uwagi na ograniczoną ilość środków, którymi dysponuje wojewódzki fundusz, 

ponieważ byli beneficjenci, którzy mieli do zdemontowania i z utylizowania duże połacie 

np. dachu i one były w takich ilościach, które przekraczały całościowy, jakby limit na całą 

gminę, więc tutaj, nie było takiej możliwości, natomiast z uwagi na to, że wojewódzki 

fundusz od czasu do czasu zwiększa te limity, liczyliśmy na to, że one być może ulegną 

zmianie. W tej chwili gromadzimy kolejne wnioski i będziemy składać następny wniosek 

o dofinansowania do wojewódzkiego funduszu w miesiącu czerwcu.  

1.1.6 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

(...) W jaki sposób mogą wykonujący remont tych powierzchni głównie dachowych tutaj 

zgromadzić ten azbest, czy jakoś zabezpieczyć czy on gdzieś jest składowane, nawet jeśli 

nie objęty dofinansowaniem i programem.  

1.1.7 Katarzyna Lewandowska (Inspektor ds. pozyskiwania środków 

pozabudżetowych)  

To znaczy taki, jeżeli chodzi o takie bardzo szczegółowe pytania dotyczące samej 

procedury. Ja nie jestem tutaj merytorycznie do tego przygotowana, odpowiem pokrótce 

z tego, co wiem. Jeżeli chodzi o demontaż i utylizację, to, jeżeli ktoś miał uprzednio 

zdemontowany materiał, który może podlegać wywózce, to on zostanie objęty 

programem. Natomiast, jeżeli ktoś chciałby pewnie samodzielnie to wykonać no na 

pewno musi pamiętać o przepisach. I tutaj nie odpowiem na pytanie, jakie one w tej 

chwili są tutaj. Wiem, że do tego na pewno jest potrzebna firma specjalistyczna, w 

ramach programu na pewno. Taka firma specjalistyczna jest wyłaniana, ona odpowiada 

za całość prowadzonych prac. Osoby, które są zainteresowane skorzystaniem z takiej 

możliwości, wnioski są dostępne u nas w Urzędzie Gminy, a informacja o możliwości 

składania jest na bieżąco przekazywana mieszkańcom na naszej stronie i inspektor do 

spraw ochrony środowiska również tych informacji udziela. Tutaj też mieszkańcy 

kontaktują się z nami, ze mną również, ponieważ koordynuje program czyste powietrze, 

gdyż chcą czasami to połączyć razem, a więc też takich informacji po prostu udzielamy.  

1.1.8 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję proszę kontynuować. 
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1.1.9 Katarzyna Lewandowska (Inspektor ds. pozyskiwania środków 

pozabudżetowych)  

Trzy sołectwa z terenu Gminy otrzymały dotację Marszałka Województwa 

Zachodniopomorskiego na realizację „Grantów sołeckich” . Projekty były składane przez 

sołtysów, przy wsparciu pracowników Urzędu Gminy. W Sołectwie Dobre mieszkańcy 

pozyskali grant na remont świetlicy wiejskiej, polegający m.in. na wymianie okien i 

wykonaniu elewacji zewnętrznej, a także organizację imprezy integracyjnej „Lato w 

kolorze” z warsztatami artystycznymi. Drugi grant - Sołectwa Śmiechów/Borkowice 

dotyczył montażu dwóch urządzeń do mini-strefy rekreacji. Dofinansowanie otrzymało 

również Sołectwo Łekno, gdzie przy szkole zostało utworzono miejsce integracji dla 

mieszkańców, m.in. z wiatą, paleniskiem, mini ogródkiem i ławkami. Gmina na realizację 

powyższych inicjatyw otrzymała łącznie 30 tys. zł. Inicjatywy były współfinansowane z 

funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw na 2020 rok. Urząd Gminy w roku 2020 

brał udział w prowadzonym w terminie od 1 września do 30 listopada Powszechnym 

Spisie Rolnym. Jest on badaniem statystycznym realizowanym (przez służby statystyki 

publicznej we współpracy z Gminami) raz na 10 lat obejmuje on wszystkie gospodarstwa 

rolne. Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unia Europejska. 

Krajową podstawą prawną realizacją spisu rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o 

powszechnym spisie rolnym w 2020. Podstawową formą spisu z uwagi na panującą 

sytuację pandemiczną przeprowadzany był samospis internetowy. Forma ta nie spełniła 

oczekiwań GUSu i w związku z tym decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego 

od 10 października 2020 r. wprowadzono możliwość przeprowadzania spisu rolnego 

przez rachmistrzów w formie wywiadów bezpośrednich z respondentami. Dla Gminy 

Będzino został przydzielony jeden rachmistrz spisowy. W pracę przy spisie rolnym w 

dużej mierze zaangażowani byli pracownicy Urzędu z uwagi na znajomość terenu i 

mieszkańców. W roku 2020 miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 

objętych było 11,31% powierzchni Gminy. W ciągu roku wydano 28 decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje te to m.in.: budowa sieci wodociągowej 

czy budowa odcinków sieci energetycznej i gazowej w różnych miejscowościach. Wydano 

297 decyzji o warunkach zabudowy: w tym 245 decyzji dotyczących zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 8 decyzji dotyczących zabudowy usługowej. W 

stosunku do roku 2019 wydano o 46 decyzji więcej, co oznacza wzrost o ponad 23%. W 

2020r. Wójt wydał 1 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Przyjętych wniosków 

o środowiskowych uwarunkowaniach było 9 natomiast na dzień dzisiejszy 

prowadzonych jest łącznie 12 postępowań mających na celu wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach. W 2020 r. zostały wydane 2 postanowienia 

odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji. Na terenie Gminy 

Będzino w 2020 r. działalność gospodarczą prowadziło ok. 591 podmiotów. Za 

pośrednictwem Urzędu Gminy Będzino w 2020 roku przedsiębiorcy dokonali 298 

wpisów, w tym – 43 osoby założyło firmę, 24 osoby zakończyły i wykreśliły z ewidencji 

prowadzenie działalności, a pozostali przedsiębiorcy dokonywali zmiany, zawieszali lub 

wznawiali działalność gospodarczą na terenie gminy. W zakresie infrastruktury drogowej 

komunikacyjnej. Najważniejsze inwestycje to prowadzone w dalszym ciągu przebudowa 

drogi gminnej na odcinku Borkowicz śmiechów etap 1a. Zrealizowana jest umowa z 

Firmą STRABAG na „Przebudowę i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach 

Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna”.  W zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową 
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nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6 – etap I. Jest to projekt dofinansowany z Unii 

Europejskiej, zrealizowano ok. 800 m drogi. Druga inwestycja to przebudowa drogi w 

Kładnie. Zadanie obejmowało odcinek drogi o długości ok. 1,0 km drogi. W ramach 

zadania wykonano drogę asfaltową o szerokości 5,0 m. Z jednej strony pobocze 

gruntowe o szerokości 0,75 m, a z drugiej strony drogi pobocze utwardzone z masy 

asfaltowej o szerokości 1,0 m pełniące funkcję ciągu pieszego. 

Dofinansowanie  w   wysokości   35,30   %   kosztów   kwalifikowanych zadania z 

dofinansowania ze środków budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego. 

Wartość umowna kontraktu wynosi: 1 078 693,37 PLN. Wykonawcą było 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych INFRABUD Sp. z o.o. z siedzibą w 

Koszalinie. W ramach porozumienia z Powiatem Koszalińskim wykonano: 1. 

„Przebudowę i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu 

drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3505Z w m. 

Kazimierz Pomorski”. 2. „Przebudowę i remont dróg powiatowych w ramach poprawy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 

3514Z w m. Wierzchomino”. 

1.1.10 Katarzyna Lewandowska (Inspektor ds. pozyskiwania środków 

pozabudżetowych)  

Realizowana jest inwestycja, a tutaj już mówiłam o przebudowie, remoncie drogi Kładno. 

Natomiast umowa jest o etapie 1 B, czyli to jest około 2 km 720 m drogi. Wykonawcą 

również jest przedsiębiorstwo robót inżynieryjnych i budowlanych INFRABUD w 

Koszalinie, termin wykonania to do 15 października 2021 roku. Realizowana jest również 

przebudowa drogi Wierzchomino – Wierzchominko. W ramach zadania realizowana jest 

przebudowa części drogi w Wierzchominku tj. od skrzyżowania z drogą powiatową do 

świetlicy w Wierzchominku o długości łącznej ok. 1,1 km. W ramach zadania wykonana 

została droga o nawierzchni asfaltowej o szerokości podstawowej 3,5 m i szerokości 5,0 

m w miejscu łuków i mijanek. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach funduszu 

przebudowy dróg samorządowych. Całkowita wartość kontraktu: 1 866 547,76 PLN. 

Przebudowę realizuje Firma Usługowa „AS BUD” z siedzibą w Dobrzycy. Na podstawie 

zawartej umowy ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w ramach działania 2.2. oś 

priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zrealizowane będzie 

zadanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Projektowany jest na działce 

nr 85/14 i 85/14 w m. Będzino. PSZOK stanowić będzie ogrodzony, oświetlony plac 

utwardzony, wyposażony w pojemniki i kontenery do zbiórki odpadów, część 

kontenerów zostanie zadaszona projektowaną wiata stalową. Na placu projektuje się 

również kontener socjalno-biurowy, zadaszone boksy z bloków betonowych na odpady i 

dwa budynki magazynowe, na potrzeby magazynów na odpady niebezpieczne i zużyte 

sprzęty elektryczne oraz odpady przeznaczone do ponownego użycia oraz wagę 

samochodową. Na terenie punktu projektuje się ścieżkę edukacyjną z tablicami 

informacyjnymi, ławkami, przykładowym kompostownikiem oraz lampą ekologiczną 

OZE. Na terenie objętym PSZOK projektuje się zieleń urządzoną. Obszar w sąsiedztwie 

placu utwardzonego musi zostać zagospodarowany jako teren zielony, obsiany 

nasionami traw z nasadzeniami roślin ozdobnych. Teren punktu zostanie ogrodzony. Na 

teren PSZOK wjazd poprzez bramę wjazdową. Teren punktu obejmuje powierzchnię ok 

4046 m2 Dla tego obszaru przewidziano 4 miejsca postojowe dla samochodów 
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osobowych w tym jedno dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych 

poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dofinansowanie realizowane jest w ramach 

porozumienia „Budowa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku 

Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”. Szacowany koszt inwestycji 1 742 250 PLN. 

1.1.11 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę pani Banaszczak pytanie.  

1.1.12 Joanna Banaszczak (Radna)  

Mam pytanie, czy nie wkradł się błąd? Chodzi o numery działki.Chyba tak chyba tak. Też 

właśnie widzę bo są w numery takie same 13 i 14 tak także przepraszam, sprostujemy 

oczywiście w treści nr 13 i 14. (...) 

1.1.13 Adam Gołębiewski (Radny)  

Może nie do tego punktu, ale w poprzednim punkcie realizowanie przebudowy drogi 

Wierzchomino-Wierzchominko. Przebudowę realizuje firma usługowa Asbud Adam 

Sobolewski. Marek Sobolewski, pani powiedział coś o Dobrzycy.  

1.1.14 Katarzyna Lewandowska (Inspektor ds. pozyskiwania środków 

pozabudżetowych)  

Wydaje mi się, że był to adres z Dobrzycy. Tu akurat tego w treści też nie ma. Ja to 

dodałam od siebie, bo to redagowałam, dlatego tak z rozpędu to powiedziałam, ale no, 

ale jeżeli to ucstalimy zaraz.  

1.1.15 Adam Gołębiewski (Radny)  

Okej dziękuję. 

1.1.16 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę Pani Grudzień. 

1.1.17 Barbara Grudzień (Radna)  

Dziękuję. Ja mam takie pytanie, bo w przypadku PSZOKu, jak nam mówiono, to w 

ramach tego powstawania PSZOKU to będą kupowane jakieś samochody. I coś tutaj nie 

jest wspomniane nic na ten temat. 

1.1.18 Katarzyna Lewandowska (Inspektor ds. pozyskiwania środków 

pozabudżetowych)  

Jest. 

1.1.19 Barbara Grudzień (Radna)  

W pierwszych założeniach jakieś tam założenia były przedstawione, żeby (...) Coś tam 

było przez zastępcę wójta przedstawiane, że jak będzie PSZOK to będą też, jakieś 

samochody tam poza tym zakupowane.  

1.1.20 Katarzyna Lewandowska (Inspektor ds. pozyskiwania środków 

pozabudżetowych)  

Jeżeli chodzi o treść w moim raporcie odnoszę się tylko do tego, co jest zawarte w 

ramach porozumienia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, jeżeli były jakiekolwiek 

inne planowane zakupy, czy będą, to być może w ramach innych środków. Natomiast w 
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ramach tego porozumienia zakres realizacji inwestycji obejmuje to, co zostało tutaj 

zawarte. 

1.1.21 Barbara Grudzień (Radna)  

Dziękuję. 

1.1.22 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Jeszcze pytanie dotyczące PSZOKu, jak ma być rozwiązany problem kanalizacji, no bo 

podobno tam są wszystkie media, a mi się wydaje że nie ma wszystkich mediów.  

1.1.23 Katarzyna Lewandowska (Inspektor ds. pozyskiwania środków 

pozabudżetowych)  

Ja na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Przykro mi.  

1.1.24 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Spytamy przy okazji pana Maśliskiego. Proszę pan Gołębiewski jeszcze tam.  

1.1.25 Adam Gołębiewski (Radny)  

Jest napisane na teren PSZOK wjazd przez bramę wjazdową, a wyjazd? Czy tylko się 

wjeżdża i nie wyjeżdża? 

1.1.26 Katarzyna Lewandowska (Inspektor ds. pozyskiwania środków 

pozabudżetowych)  

Myślę, że przez wyjazdową w takim razie będzie wjazdowo wyjazdowa zatem.  

1.1.27 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę pan Baczyński.  

1.1.28 Lucyna Parol (Radna)  

Jeszcze jedno mam pytanie. 

1.1.29 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję. Proszę pani Lucyna Parol.  

1.1.30 Lucyna Parol (Radna)  

Może właśnie natury takiej technicznej, bo tu jest wszędzie przy budowie dróg gminnej 

jest takie użyte stwierdzenie planowaną drogą ekspresową, ale droga ekspresowa S6 już 

jest, więc jak planowaną, czyli z istniejącą drogą ekspresową S6, więc to jest na zasadzie 

przepisania z poprzedniego raportu, kiedy jeszcze nie było tej drogi, tu jest czy 

przebudowa drogi gminnej na odcinku Borkowice-Śmiechów etap Ia i tu też jest w 

zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową 

S6. Droga ekspresowa S6 dobrze się ma teraz z kolei przebudowa remont drogi od węzła 

Borkowice, też znów z planowaną drogą ekspresową S6. 

1.1.31 Katarzyna Lewandowska (Inspektor ds. pozyskiwania środków 

pozabudżetowych)  

To jest w cudzysłowie jest to tytuł projektu został przytoczony literalnie oczywiście 

redakcyjnie to nie brzmi najlepiej, ale niestety jest to tytuł także.. 
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1.1.32 Lucyna Parol (Radna)  

Istniejącą drogą.. 

1.1.33 Katarzyna Lewandowska (Inspektor ds. pozyskiwania środków 

pozabudżetowych)  

Ale jest to tytuł projektu, który był składany jeszcze zanim droga była istniejąca, po 

prostu była wtedy jeszcze planowana, to tylko takie redakcyjne.  

1.1.34 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Nie byłoby tego problemu, gdyby drogę Borkowice-Śmiechów była skończona, tak jak 

było planowane i by była razem z drogą z S6 skończona. Proszę.  

1.1.35 Katarzyna Lewandowska (Inspektor ds. pozyskiwania środków 

pozabudżetowych)  

Porozumienie z Powiatem Koszalińskim w sprawie remontu drogi Dobiesławiec – Mścice 

Inwestycja realizowana przez Powiat Koszaliński na remont drogi powiatowej w ramach 

Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 

i Budowlanych INFRABUD. Wydatki dla Gminy Będzino: 2020 rok – 913 120,02. Zlecono 

opracowanie koncepcji kanalizacji ściekowej w układzie grawitacyjno-tłocznym w 

poszczególnych miejscowościach gminy Będzino – 45 wsi i osad wsi wraz z 

przetłaczaniem ścieków do oczyszczalni w Jamnie. 

1.1.36 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Ma takie pytanie, czy to już było w 2020 zlecone?  

1.1.37 Katarzyna Lewandowska (Inspektor ds. pozyskiwania środków 

pozabudżetowych)  

Tak, wydaje mi się, że pod koniec roku były tutaj prowadzone prace dotyczące tego, więc 

myślę, że to zahaczał jeszcze o 2020 rok. (...) Realizacja Programu Priorytetowego „Czyste 

Powietrze”. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji 

gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności 

energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Gmina Będzino w grudniu 

2020 roku przystąpiła do realizacji zmodyfikowanej wersji programu i zgodnie z treścią 

porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Szczecinie 

gmina wspiera mieszkańców w ramach programu poprzez: udzielanie informacji o 

programie przez przeszkolonego w tym zakresie pracownika; pomoc w wypełnianiu i 

składaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji (w tym przekazywanie ich do 

odpowiedniego oddziału WFOŚ); pomoc w rozliczaniu przyznanego dofinansowania. W 

ramach realizacji porozumienia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie został 

przygotowany do wydawania zaświadczeń dla osób uprawnionych do skorzystania z 

podwyższonego poziomu dofinansowania a pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy 

rozpoczęli udział w cyklu webinariów dotyczących zasad realizacji Programu. Wszystkie 

niezbędne informacje dla mieszkańców dostępne są zarówno na rządowej stronie 

internetowej programu jak i na stronie internetowej Urzędu Gminy. Ponadto mieszkańcy 

mają możliwość konsultacji telefonicznej oraz umówienia się na złożenie wniosku o 

dofinansowanie w siedzibie Urzędu. Zadania w ramach programu będą realizowane do 

końca 2030 roku. 
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1.1.38 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Mam takie pytanie, czy jest wiedza na to, czy ktoś skorzystał w 2020 roku, i ile to jest 

osób?  

1.1.39 Katarzyna Lewandowska (Inspektor ds. pozyskiwania środków 

pozabudżetowych)  

W 2020 roku nie został złożony za pośrednictwem gminy żaden wniosek. Porozumienie 

zostało zawarte w grudniu, czyli dosłownie na ostatni koniec roku, bo tak było 

przygotowane przez wojewódzki fundusz modyfikacja programu. Zostały natomiast 

uruchomione my wzięliśmy udział w cyklu szkoleń mieszkańcy zostali poinformowani o 

możliwości skorzystania. Natomiast wnioski składają obecnie. W tej chwili z tego, co 

pamiętam, zostało złożone za pośrednictwem innych 4 wnioski. Kolejne osoby są w 

trakcie uzupełniania dokumentacji do złożonych wniosków. Także będzie też planowane 

myślę, że od czerwca punkt konsultacyjno informacyjny, który na, którego prowadzenie 

podpisaliśmy umowę w tym tygodniu, więc tutaj będą też środki na to, żebyśmy mogli 

taki specjalny punkt dla mieszkańców uruchomić, żeby mogli tutaj wszystkie informację, 

utrzymać póki co kierują się do mnie także zapraszam serdecznie, jeżeli ktoś 

mieszkańców chciałby..  

1.1.40 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Czyli ten punkt informacyjny będzie w Urzędzie Gminy rozumiem? 

1.1.41 Katarzyna Lewandowska (Inspektor ds. pozyskiwania środków 

pozabudżetowych)  

Nie wiem dokładnie, gdzie będzie on umiejscowiony, natomiast... 

1.1.42 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Ale na terenie naszej gminy na terenie gminy tak dla mieszkańców dostępny, tam będą 

mogli otrzyma wszystkie informacje oraz złożyć wniosek, a także wnioski płatnicze.  

1.1.43 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

I konsultacji będzie udzielał pracownik gminy?  

1.1.44 Katarzyna Lewandowska (Inspektor ds. pozyskiwania środków 

pozabudżetowych)  

Konsultacji będzie udzielał pracownik punktu nie wiem, kim będzie pracownik. 

1.1.45 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Rozumiem, dobrze. 

1.1.46 Katarzyna Lewandowska (Inspektor ds. pozyskiwania środków 

pozabudżetowych)  

Tu teraz. Część dotycząca infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Dostęp do sieci 

wodociągowej posiada 100% mieszkań.  

1.1.47 Sławomir Bryliński (Radny)  

Przepraszam Panie przewodniczący mogę? 
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1.1.48 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę bardzo. 

1.1.49 Sławomir Bryliński (Radny)  

Dziękuję. Chciałem, zapytać tutaj do sieci wodociągowej ma dostęp 100% mieszkań, no 

to nie jest prawda, bo w Dobrzycy jest gospodarstwo, które nie mają doprowadzonej 

sieci wodociągowej. I tam występują problemy, gdzie jest susza z brakiem tej wody. Tam 

woda jest dowożona, także 100% to na przykładzie.  

1.1.50 Katarzyna Lewandowska (Inspektor ds. pozyskiwania środków 

pozabudżetowych)  

Szanowni Państwo, ja bym chciała podkreślić, że te dane, które prezentuje, no nie są to 

dane, które ja pozyskiwałam samodzielnie, ja te dane dostałam tak. Ja nie jestem w 

stanie odpowiedzieć na pytania dotyczące czy procentowego udziału, czy tego czy pół. To 

tu już nie są pytania do mnie, ale oczywiście są bardzo istotne. Myślę, że na te pytania 

tutaj czy kierownik GZK, czy ktoś inny byłby w stanie państwu odpowiedzieć. No takie 

dane otrzymałam, tak może są zaokrąglone.  

1.1.51 Adam Gołębiewski (Radny)  

Ta sama uwaga co do pana poprzedniego z GOPSu. Wie Pani, bo jak pisze pani, że to 

100% to to ma być 100%, a jeżeli pani nie wie, że to jest 100 procent, my zwracamy na to 

uwagę, my jesteśmy organem kontrolnym, jeżeli zwracamy uwagę i wiemy, mamy 

informację od mieszkańców 3 czy 4, niech to będzie 1 mieszkaniec nie ma 

doprowadzenia wody, to nie jest nigdy 100% tak.  

1.1.52 Katarzyna Lewandowska (Inspektor ds. pozyskiwania środków 

pozabudżetowych)  

No dobrze, ja rozumiem oczywiście, natomiast mówię ja przedstawiam dane otrzymane. 

Dane merytorycznie otrzymane z komórek organizacyjnych, nie zbieram ich 

samodzielnie, także pytanie oczywiście jak najbardziej zasadne. Natomiast nie do mnie.  

1.1.53 Adam Gołębiewski (Radny)  

Dziękuję bardzo. 

1.1.54 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

No ja myślę, że należy dokonać tu korekty.  

1.1.55 Katarzyna Lewandowska (Inspektor ds. pozyskiwania środków 

pozabudżetowych)  

Tak ja myślę, że tutaj jak najbardziej uwzględnimy, to ja sprawdzę, zweryfikuje dane i 

oczywiście, jeżeli będzie tutaj jakaś korekta to zostanie ona uwzględniona. Raport jest 

monitoringowy przegląd zrealizowanych działań pochodzi on z informacji, które zostały 

uzyskane z komórek organizacyjnych, także no, jeżeli są jakieś nieścisłości myślę, że 

należy je wyjaśnić i po prostu uzupełnić. 

1.1.56 Barbara Grudzień (Radna)  

Na pewno, jeśli mogę Panie Przewodniczący, podobnie jest Wiciąże, tam na pewno nie 

jest woda doprowadzona. 
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1.1.57 Katarzyna Lewandowska (Inspektor ds. pozyskiwania środków 

pozabudżetowych)  

Nie wiem.  

1.1.58 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Ja przepraszam na ostatniej stronie, są jest strona uwagi do raportu, także możemy 

sobie odpisać, bardzo mało tu jest miejsca, ale ciasno będziemy pisać.  

1.1.59 Katarzyna Lewandowska (Inspektor ds. pozyskiwania środków 

pozabudżetowych)  

Nadal duża część gminy nie posiada sieci kanalizacji sanitarnej, dlatego w 2020r. 

przystąpiono do intensywnych prac nad wykonaniem koncepcji gospodarki ściekowej w 

gminie dla terenów nieskanalizowanych, a następnie nad wykonaniem potrzebnych do 

realizacji projektów. Ze wstępnych analiz i spotkań z autorem opracowania wynika, iż 

najlepszym rozwiązaniem będzie odbiór ścieków z części gminy nie posiadającej 

kanalizacji za pośrednictwem projektowanych systemów kanalizacji grawitacyjnej oraz 

tłocznej wraz z przepompowniami w m. Strzeżenice i Dobre oraz skierowanie ich dalej za 

pośrednictwem istniejących rurociągów tłocznych do oczyszczalni ścieków w Jamnie. W 

tym zakresie przeprowadzono rozmowy z władzami miasta Koszalin oraz zarządem 

Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Koszalinie. Po zakończeniu opracowania i 

potwierdzeniu prawidłowości wstępnych analiz zostanie podjęta decyzja o ostatecznym 

kierunku rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Będzino. W 2021 r planowane 

jest zakończenie prac nad koncepcją oraz przygotowaniem projektów na pierwsze 

odcinki nowej sieci kanalizacyjnej.W roku 2020 wykonano około 500 m sieci 

wodociągowej. Tym samym... 

1.1.60 Barbara Grudzień (Radna)  

Ja mam tutaj pytanie, tutaj jest ta przepompownia Strzeżenice-Dobre, a jak to się ma do 

Tymienia? Bo Tymień, a Strzeżenica i Dobre, to są bardzo odległe miejscowości i nie ma 

nic wspomniane na ten temat to jest moje pytanie. 

1.1.61 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Znaczy miejscowość Dobre jest skanalizowana także.  

1.1.62 Katarzyna Lewandowska (Inspektor ds. pozyskiwania środków 

pozabudżetowych)  

Nie wiem, jakby nie jestem w stanie technicznie się odnieść do tego pytania, ale myślę, 

że w uwagach można ewentualnie też zawrzeć tą treść. 

1.1.63 Barbara Grudzień (Radna)  

Dlatego po prostu pytam, bo.  

1.1.64 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Na pewno to przygotowywał pan Maśliński, będzie można spytać.  

1.1.65 Katarzyna Lewandowska (Inspektor ds. pozyskiwania środków 

pozabudżetowych)  

Wracając do sieci wodociągowej długość czynnej sieci na początek 2020 r. wynosiła 98 

200 m, a na koniec 98 700 m. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie 
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bądź administracji gminy (lub też jednostek gospodarki komunalnej) na dzień 1 stycznia 

2020 r. wynosiła 39 000 m, natomiast na dzień 31 grudnia 2020 r. 39 200 m. Na początku 

2020 r. istniało 248 przyłączy do sieci kanalizacyjnej, a na dzień 31 grudnia 2020 r. 284 

przyłączy, co oznacza wzrost o 36 przyłączy. W 2020 r. doszło do 55 awarii sieci 

kanalizacyjnej, których powodem było nieodpowiednie korzystanie z sieci kanalizacyjnej 

przez mieszkańców. W roku 2020 na terenie gminy zrealizowano następujące inwestycje: 

gazyfikacja miejscowości Barninek-Dobiesławiec tutaj szacunkowy zakres realizacji 

zadania to jest 2760 m termin zakończenia inwestycji to był lipiec 2020 roku. Gazyfikacja 

miejscowości Śmiechów, tutaj długość linii to 3700 m zakończenie inwestycji, etap 

pierwszy do końca czerwca etap drugi do końca grudnia. Aktualnie prowadzona jest 

także gazyfikacja miejscowości Dobre, planowana długość to 2540 m i termin 

zakończenia jest planowany na przełom 3,4 kwartału br.  

1.1.66 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Prac projektowych? 

1.1.67 Katarzyna Lewandowska (Inspektor ds. pozyskiwania środków 

pozabudżetowych)  

Chyba tak, chociaż nie. Dobrze, tak tak. Wykonania prac projektowych. 

1.1.68 Lucyna Parol (Radna)  

Właśnie w 2020 roku na terenie gminy Będzino zrealizowano następujące kluczowe 

inwestycje. Dla mnie inwestycja zrealizowana, to taka inwestycja, która działa która 

faktycznie jest, a tu jest, ale złożył, widać, że w fazie projektowej są niektóre inwestycje, 

bo w Śmiechów-Borkowice, macie państwo? No nie ma jeszcze no właśnie.  

1.1.69 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

A mamy piąty miesiąc nowego roku.  

1.1.70 Katarzyna Lewandowska (Inspektor ds. pozyskiwania środków 

pozabudżetowych)  

W 2020 r. Gmina Będzino wzbogaciła się o kolejne 7 786 m sieci gazowej. Długość 

czynnej sieci gazowej na początku 2020 r. wynosiła 66 187 m, natomiast na koniec 2020 

r. osiągnęła długość 73 973m. Istotnie zwiększyła się także ilość czynnych przyłączy 

gazowych i tym na koniec 2020r. osiągnięto wynik na poziomie 14 576 m, co oznacza 

wzrost o 518 m w stosunku do 2019 r. (..). 

1.1.71 Barbara Grudzień (Radna)  

Takie pierwsze pytanie, nie wiem czy pani będzie w stanie odpowiedzieć te 518 m to, 

gdzie to już w 2020 faktycznie było wykonane, bo mówimy o tym 2020 o 518 o tyle się 

zwiększyło i teraz no czysto matematyczne, jak zwykle ja patrzy na cyferki. Mamy, że pani 

Barninek-Dobiesławiec jest 2760 Śmiechów 3 700, co daje nam 6 460, a mówimy tutaj, że 

wzbogaciła się o 7786 m, czyli jest to różnica 1326 m. Z czego to wynika? 

1.1.72 Katarzyna Lewandowska (Inspektor ds. pozyskiwania środków 

pozabudżetowych)  

(...) No mogą się cyfry nie zgadzać z uwagi na to, że jest prowadzona też gazyfikacji 

miejscowości Dobre podejrzewam, że być może bardziej zestawienie z tego wynika (...) 
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Rozumiem, ale myślę, że na to pytanie do doprecyzowania.  

1.1.73 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę państwa, ja myślę, że tutaj powinno być ujęta sieć, która została wykonanem, 

czyli Dobiesławiec-Podamirowo, natomiast położone rury w Śmiechowie, które i sieć nie 

jest odebrana, to nie jest wykonana inwestycja i w związku z tym powinna być ujęta tylko 

ta pozycja, gdzie jest faktycznie wykonane, odebrane i ludzie korzystają już z tego, bo 

korzystają już zarówno w Dobiesławcu, jak i Podamirowie. Natomiast w Śmiechowie jest 

nieodebrana, a w Dobrym na pewno jeszcze nie ma projektu. Także nie jest to też 

wykonane. Także tutaj wymaga to korekty w zapisach.  

1.1.74 Katarzyna Lewandowska (Inspektor ds. pozyskiwania środków 

pozabudżetowych)  

Dobrze, to w takim razie tam dokonamy niezbędnych korekt i wyjaśnienia, jeżeli tutaj 

otrzymam informację oczywiście. Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego budowy nadajnika telefonii komórkowej w obrębie ewidencyjnym Dobre 

budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w obrębie ewidencyjnym Dobrzyca. To w 

ramach infrastruktury telekomunikacyjnej oraz usług. Gmina pozyskała środki na zakup 

sprzętu.  

1.1.75 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Pan Baczyński. 

1.1.76 Katarzyna Lewandowska (Inspektor ds. pozyskiwania środków 

pozabudżetowych)  

 (...). Gmina pozyskała środki na zakup sprzętu komputerowego w ramach programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa. W ramach programu projektu grantowego Zdalna Szkoła 

wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej, zakupiony sprzęt był udostępniony 

nauczycielom oraz uczniom w celu realizacja realizacji zdalnego nauczania. Z 

otrzymanych środków wysokości 59 959 zł 85 gr gmina zakupiła 26 laptopów, 3 tablety, 

oprogramowanie oraz drobny osprzęt komputerowy. W kontynuacji tego programu w 

ramach projektu zdalna szkoła plus w ramach tego samego źródła finansowania gmina 

Będzino otrzymała kolejne granty na zakup sprzętu komputerowego dla rodzin 

wielodzietnych 3 plus. Tym razem zakupiono 21 laptopów z osprzętem 

oprogramowaniem na łączną kwotę 55 000 zł. Po zakończeniu pracy szkół w trybie 

zdalnym laptopy docelowo wyposażą sale informatyczne poszczególnych placówek, 

gdzie uczniowie będą mogli korzystać w ramach zajęć z lekcji informatyki. W ramach 

włączenia społecznego i ochrony zdrowia. Na zlecenie gminy centrum profilaktyki 

edukacja z Krakowa zrealizował diagnozę problemów społecznych. Diagnoza ta 

przeprowadzona została wśród mieszkańców i zostanie wykorzystana do opracowania 

programów strategicznych dotyczących profilaktyki, rozwiązywania problemów 

społecznych. W roku 2020 odbyła się również konsultacje społeczne Gminnego 

Programu Rozwiązywania Problemów Społecznych, który jako, że został przyjęty i 

uchwalony. Opracowano i przyjęto Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla 

Gminy Będzino na lata 2021-2024. Program określa i wyznacza kierunki działania w 

zakresie poprawy stanu zdrowia psychicznego mieszkańców, zaspokajania ich potrzeb 

zdrowotnych, bytowych i samorealizacji i nawiązuje do Narodowego Programu Ochrony 
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Zdrowia Psychicznego na lata 2017 -2024, który mówi, że ochrona zdrowia psychicznego 

polegać będzie na realizacji celu głównego z zakresu zapewnienia osobom z 

zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb oraz celu 

szczegółowego polegającego na udzielaniu wsparcia psychologiczno- pedagogicznego 

uczniom, rodzicom i nauczycielom oraz udzielenie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dzieciom i  młodzieży w przedszkolach, szkołach i placówkach. 

Opracowano i przyjęto Gminny Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w 

Będzinie na lata 2021-2024. Założeniem Gminnego Programu jest poprawa warunków 

życia zawodowego i społecznego każdego niepełnosprawnego mieszkańca Gminy 

Będzino oraz jego rodziny w zakresie: 

1. zatrudnienia na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami i wykształceniem 

2. dostępu do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację społeczną 

najsłabszych grup społecznych. 

3. nauki w szkołach z pełnosprawnymi rówieśnikami, jak również w szkodach 

specjalnych 

4. dostępu do dóbr i usług publicznych, dóbr kulturalnych 

5. dostępu do opieki medycznej i rehabilitacji leczniczej oraz zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; 

6. upowszechnienie idei wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych; 

7. wsparcia doradczego dla osób niepełnosprawnych. 

Opracowano i przyjęto program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Będzino na rok 2020. Program ma na celu 

ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych, ograniczenie populacji zwierząt 

bezdomnych i zapewnienie właściwej opieki zwierzętom domowym, gospodarskim oraz 

wolno żyjącym kotom przebywającym na terenie w granicach administracyjne gminy 

Będzino. W programie określono 9 zadań, których wybór został podyktowany ustawą o 

ochronie zwierząt. Uchwalono Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani na terenie gminy Będzino na rok 2020. 

Gminny program jest dokumentem, który uchwalany corocznie zgodnie z przepisami 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która stanowi, że 

realizacja wszystkich zadań zmierzających do ograniczenia szkód płynących ze 

spożywania alkoholu i zażywania narkotyków musi być realizowana w oparciu o ww. 

Program. Głównym celem takiego programu jest przede wszystkim podniesienie ogólnej 

świadomości wśród mieszkańców na temat szkodliwości przyjmowania używek oraz 

edukacja lokalnej społeczności, prezentacja potencjalnych działań, które może podjąć 

samorząd lokalny na polu profilaktyki i zapobiegania uzależnieniom. Służy też pomocą 

dla mieszkańców dotkniętych już uzależnieniem i wskazuje bezpośrednie miejsca i 

służby, które mogą udzielić pomocy. W roku 2020 pozyskano dofinansowanie ze 

środków Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na prowadzenie 

Domu Seniora i  Klubu Seniora w ramach rządowego Programu Senior+. Celem 

programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w 

wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej 
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aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, 

oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb 

stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest 

seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także 

zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz 

środowiska lokalnego. Na prowadzenie Klubu Seniora w Mścicach otrzymano 

dofinansowanie w wysokości 17 750,00 zł Na prowadzenie Domu Seniora w Tymieniu 

otrzymano dofinansowanie w wysokości 71 600,00 zł. Gmina Będzino otrzymała grant 

„Pomorze zachodnie – Bezpieczna edukacja” współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7- „Wdrożenie programów wczesnego 

wykrywania wad rozwojowych oraz rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz 

zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i 

zapobieganiem COVID- 19” Regionalnego Programu Operacyjnego województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020. Ze środków pozyskanych z grantu, Gmina zakupiła 

dla placówek edukacyjnych sprzęt, środki higieny oraz środki ochrony osobistej, które 

szkoły wykorzystują dbając o bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki. W ramach 

zadania zakupiono między innymi zmywarkę kapturową do naczyń, oraz dwie 

profesjonalne zmywarko-wyparzarki wraz z niezbędnym osprzętem, które zapewnią 

higienę wydawania posiłków. Zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez placówki 

edukacyjne zakupiono także ozonatory, zamgławiacze, bezdotykowe dozowniki do 

dezynfekcji rąk, termometry ścienne na podczerwień oraz odkurzacze z funkcją prania i 

dezynfekcji powierzchni. Oprócz sprzętu zakupiono także artykuły higieniczne i środki 

ochrony osobistej, w tym: kombinezony, maseczki, rękawiczki, przyłbice oraz 

półprzyłbice, płyny dezynfekcyjne, mydło antybakteryjne oraz ręczniki papierowe. W 

związku z uzyskaniem korzystnych ofert cenowych możliwe było zakupienie większej 

ilości sprzętu i artykułów higienicznych niż pierwotnie planowano. Wartość zakupionego 

przez Gminę sprzętu i materiałów wyniósł 99 202,93 zł. Natomiast zakup środków 

higienicznych oraz ochrony osobistej na potrzeby przeciwdziałania zakażeniom wirusem 

SARS-Cov-2 na łączną kwotę 8 542,07 zł. Łączna wysokość przyznanego grantu wyniosła 

107 745,00 zł i została wykorzystana w całości. Wsparciem zostały objęte wszystkie 

placówki edukacyjne z terenu naszej gminy. Na terenie Gminy Będzino realizowany był 

Program Profilaktyki Raka Piersi. Prowadzone były bezpłatne badania mammograficzne 

finansowane przez NFZ przez firmę LUXMED. W badaniu mogły wziąć udział 

ubezpieczone Panie w wieku 50-69 lat, które nie są leczone z powodu raka piersi a także: 

nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy, 

lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do 

wykonania ponownej mammografii. Pracownia była do dyspozycji Pań w Będzinie przy 

Gminnym Ośrodku Kultury w Będzinie. 

1.1.77 Barbara Grudzień (Radna)  

Mam pytanie, czy jest możliwość ewentualnie takiego sprawdzenia, jakie było 

zainteresowanie, ile osób skorzystało z tego faktycznie bo to jest takie osobiste.. 

1.1.78 Katarzyna Lewandowska (Inspektor ds. pozyskiwania środków 

pozabudżetowych)  

Nie wiem, czy takie dane będą do pozyskania z uwagi na to, że realizowała to firma 

zewnętrzna. 
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1.1.79 Barbara Grudzień (Radna)  

Rozumiem, po prostu takie moje zapytanie, jeżeli byłaby taka możliwość to bym bardzo 

prosiła. 

1.1.80 Katarzyna Lewandowska (Inspektor ds. pozyskiwania środków 

pozabudżetowych)  

Zorientuje się, czy jest taka możliwość oczywiście. Gmina Będzino przystąpiła do 

Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka w edycji 2020/2021 we współpracy z 

Studenckim Kołem Naukowym ONKOMA przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w 

Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie. W programie wzięły udział wszystkie 

szkoły z terenu Gminy Będzino w których 11 nauczycieli korzystając z materiałów 

przygotowanych przez realizatorów przeprowadzili łącznie 22 godziny zajęć. W zajęciach 

wzięło udział 190 uczniów. W ramach Programu „Społecznik na Ratunek”, mającego na 

celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. 

Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” zrealizowało projekt „Edukujemy i żyjemy!-Profilaktyka 

prozdrowotna w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 i chorobą Covid-19” mającego na 

celu zwiększenie świadomości prozdrowotnej dotyczącej zagrożenia związanego z 

koronawirusem SARS-Cov-2 i chorobą Covid-19 wśród osób z niepełnosprawnościami i 

chorobami psychicznymi z terenu Gminy Będzino, w tym uczestników Środowiskowego 

Domu Samopomocy „Razem Radośniej” w Będzinie. Dzięki otrzymanym środkom 

finansowym 50 osób zostało objęte wsparciem w postaci materiałów edukacyjnych, 

higienicznych i ochronnych do wykorzystania bezpośrednio w miejscu zamieszkania. 

Całkowita wartość projektu to 6 220 zł, z czego 4 000 zł przekazał Urząd Marszałkowski 

Województwa Zachodniopomorskiego. Zakończyła się realizacja projektu pn. „Plac 

naszych marzeń w Borkowicach”. Inicjatywa została realizowana w miejscowości 

Borkowice, w ramach programu Działaj Lokalnie 2020 Polsko-Amerykańskiej Fundacji 

Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. W ubiegłorocznej edycji programu 

Działaj Lokalnie wspierane były projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz 

dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości 

życia. Projekt był realizowany od początku sierpnia do końca października 2020 r. Jego 

celem było zacieśnienie więzi pomiędzy mieszkańcami sołectwa Śmiechów/Borkowice. 

Cel został zrealizowany, inicjatorzy własnymi siłami zadbali o plac zabaw i teren wokół. 

Na swoje działania pomysłodawcy otrzymali 4 750 zł dofinansowania. Projekt został 

złożony przez Radę Sołecką przy wsparciu pracowników Urzędu Gminy, a prowadzony 

był przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Będzinie. W 2020 roku został 

dostarczony do Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy samochód ratowniczo– 

gaśniczy. Samochód Scania P360 4×4 z kompozytową zabudową firmy Wawrzaszek z 

Bielska Białej. Wyposażony jest w zbiornik wody o pojemności 2600 litrów, zbiornik 

środka pianotwórczego, autopompę dwuzakresową, zderzakowe działko wodno-

pianowe sterowane z kabiny, system piany sprężonej, linię szybkiego natarcia, maszt 

oświetleniowy, wyciągarkę, zestaw sanitarny zamontowany w zabudowie i sprzęt 

dostarczony przez jednostkę. Wóz jest innowacyjny z uwagi na wbudowany system 

gaszenia suchą pianą firmy Oneseven. Dzięki niemu znacznie mniej CO2 oraz innych 

gazów i substancji szkodliwych trafi do atmosfery. W przypadku dużych pożarów, 

pożarów chemikaliów czy tworzyw sztucznych, co może się zdarzyć w większych firmach 

lub na drodze S6, system sprężonej piany powoduje, że ogień gaszony jest szybciej i 
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emisja CO2 oraz innych szkodliwych związków do atmosfery powstałych w wyniku 

spalania jest krótsza w czasie. Ostateczna wartość wozu wyniosła 1 319 790 zł brutto. 

Zakupy zostały zrealizowane dzięki współfinansowaniu ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś 

Priorytetowa 3 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu z Działania 3.4 

Adaptacja do zmian klimatu w wysokości 85% oraz wkładu własnego zapewnionego 

dzięki środkom z budżetu Gminy Będzino i Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy. W 

ramach powyższego projektu OSP zakupiła wcześniej drona marki wyposażonego w 

kamerę termowizyjną oraz kamerę przekazującą obraz w czasie rzeczywistym w trakcie 

lotu, a także kamerę termowizyjną. Łączna wartość tych zakupów wynosiła niemal 100 

tys. zł. W zakresie edukacji Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie w trakcie pandemii 

realizował dla dzieci zajęcia online, czyli „Zdalną świetlicę”. Wszystkie placówki 

prowadziły zajęcia zdalne, oraz warsztaty dla dzieci i dorosłych. Zajęcia, które GOK 

proponował dzieciom w ramach zdalnej świetlicy, miały na celu zachęcanie ich do 

czynnego spędzania wolnego czasu połączone z rozwijaniem zainteresowań najbliższym 

otoczeniem, budzenie szacunku do świata przyrody, rozwijaniem kreatywności. W 

zajęciach brały udział zarówno dzieci jak i dorośli. W ramach zajęć online odbył się także 

szereg zajęć online „Kodowanie i Granie” przygotowane przez Akademię Kodu. Po 

zajęciach uczestnicy otrzymają materiały uzupełniające, zadania domowe i ćwiczenia, 

dzięki którym utrwalali wiedzę. Zajęcia przygotowane były z myślą o dzieciach i 

młodzieży od 10 roku życia. W zakresie edukacji. Kontynuujemy udział w projekcie 

partnerskim pt.: „Fabryka Kompetencji Kluczowych” Projekt jest realizowany w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, objęte 

wsparciem są 2 placówki edukacyjne, jest to Szkoła Podstawowa w Dobrzycy oraz w 

Tymieniu. Celem jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów na potrzeby 

przyszłego zatrudnienia, uczęszczających do szkół prowadzących kształcenie ogólne na 

terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez 

wdrożenie kompleksowych programów indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, 

kompetencje z zakresu TIK i stosowanie nauczania opartego na metodzie eksperymentu. 

Projekt poprzez stworzenie warunków do kompleksowego rozwijania kompetencji 

kluczowych wpłynie na podniesienie jakości kształcenia ogólnego w 30 szkołach, w tym 

m.in. 2 naszych. Grupę docelową projektu stanowią wszystkie szkoły prowadzące 

kształcenie ogólne z obszaru KKBOF, także zadanie jest realizowane będzie 

kontynuowane do końca br. szkolnego. W Domu Ludowym w Tymieniu odbyły się 

spotkania wraz z poczęstunkiem z okazji jubileuszu zespołu Kwiaty Polskie. W spotkaniu 

uczestniczyli przedstawiciele władz naszej gminy, zaproszeni goście, zespół Zalesie z 

Mścic oraz kapela Swaty z Będzina. W trzeciej dekadzie października odbyły się warsztaty 

stroików nagrobnych. Zajęcia były prowadzone zgodnie w rygorze sanitarnym w 

Dobrzycy, DK Będzino, w DL Tymieniu i Mścicach, świetlicy w Strachominie odbywały się 

spotkania warsztatowe sprzyjające rozwojowi osobowości, poczucia piękna i estetyki 

inspirujące dzieci do komentowania swoich obserwacji oraz wyrażania uczuć i emocji w 

„twórczych kompozycjach” i pracach plastycznych. Na bazie tych zajęć odbył się konkurs 

dla wszystkich chętnych na „Najładniejszą bombkę” oraz „Najładniejszy wianek na 

drzwi”. W grudniu 2020 r. Konkurs został rozstrzygnięty, wpłynęło 20 prac z terenu 

gminy, komisja wyłoniła trzy pierwsze miejsca w każdej z trzech kategorii. Pozostali 
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uczestnicy również otrzymali upominki, także każdy uczestnik biorący udział został 

nagrodzony. Nagrody ufundował Wójt Gminy. W ramach.. (...) 

1.1.81 Tomasz Baczyński (Radny)  

Pan Wójt ufundował te nagrody z swoich własnych funduszy, czy z budżetu? 

1.1.82 Katarzyna Lewandowska (Inspektor ds. pozyskiwania środków 

pozabudżetowych)  

Na to pytanie myślę, że Pan dyrektor będzie w stanie odpowiedzieć, bo ja nie wiem, jakie 

było źródło.. 

1.1.83 Tomasz Baczyński (Radny)  

Rozumiem wie Pani, bo teraz zaciekawiło mnie, bo swego czasu były organizowane 

choinki i na każdej choince było powtarzane, że imprezę ufundował pan wójt, a prawda 

była taka, że to było z budżetu gminy, dlatego się pytam dziękuję.  

1.1.84 Katarzyna Lewandowska (Inspektor ds. pozyskiwania środków 

pozabudżetowych)  

W ramach bieżącej działalności Gminny Ośrodek Kultury przeprowadził szereg innych 

spotkań: m.in.: Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przegląd jasełkowy w 

Będzinie dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych, Gminny Dzień Babci i Dziadka w 

Dobrzycy, walentynki, zajęcia podczas ferii dla dzieci, turniej piłki halowej o Puchar Wójta 

Gminy, gminny turniej gier planszowych, impreza z okazji Gminnego Dnia Kobiet. W 

czerwcu zakończono remont sali widowiskowej w Domu Kultury Będzino położono nową 

instalacje elektryczną i oświetleniową, wymieniono podłogę oraz odnowiono i 

pomalowano ściany. W następnym etapie wyremontowano scenę i pomieszczenia do 

niej przyległe. Scena otrzymała nową kurtynę a sala wywietrznik i klimatyzację. 

Zakupione zostały także nowe stoły. W kolejnym etapie wyremontowano siłownię oraz 

doposażono ją w nowe urządzenia. Łączny koszt wykonanych robót w DK Będzino 

wyniósł prawie 100 tys. zł. W listopadzie rozpoczęty został remont pomieszczeń w Domu 

Kultury w Dobrzycy, którego zakończenie przewidziane jest na 2021. W trakcie roku 

wymieniono podłogę oraz instalację elektryczną. Pozostałe prace wykonane w ramach 

remontu były prowadzone przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w trakcie 

godzin pracy. Po zakończeniu sezonu grzewczego odbyła się konserwacja 

urządzeń  grzewczych w Będzinie i Strachominie. Własnymi siłami instruktorzy w Domu 

Ludowym w Tymieniu odnowili korytarz oraz zadbali o porządek wokół placówki. Także 

w Tymieniu przy Domu Ludowym oddano do użytku siłownię zewnętrzną z urządzeniami 

rekreacyjnymi, które służyć będą zarówno mieszkańcom jak również osobom 

przebywającym na letnim wypoczynku w okolicznych miejscowościach. Siłownia 

powstała w ramach Projektu „Otwarta Strefa Aktywności w Tymieniu” na którego 

realizację Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka przekazała dofinansowanie ze środków 

Europejskiego Programu Operacyjnego „Rybactwo i morze”. Łączna wartość 

zrealizowanego projektu to 59 904,00 zł. W krajowym rejestrze tutaj przechodzimy do 

sekcji zarządzanie partnerzy w rozwoju. W Krajowym Rejestrze Sądowym wg stanu na 

dzień 16 kwietnia 2021 r. na terenie Gminy Będzino jest zarejestrowanych 10 organizacji 

pozarządowych, w tym: 1 Kółko Rolnicze, 3 jednostki OSP, 1 związek zawodowy, 3 

fundacje i 2 stowarzyszenia. Z kolei w rejestrze stowarzyszeń, prowadzonym przez 
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Starostwo Powiatowe w Koszalinie, wpisanych jest 5 stowarzyszeń. Na terenie Gminy 

działa również szereg organizacji pozarządowych, zarejestrowanych w innej niż nasza 

Gminie: Stowarzyszenie szachowe Husaria z Koszalina, działające min. na terenie gmin: 

Będzino, Biesiekierz, Świdwin. Organizuje spotkania, turnieje szachowe, istnieje również 

Fundacja Pływamy i Ratujemy z Ustronia Morskiego, która organizuje lekcje pływania dla 

dzieci i młodzieży ze szkół, połączone z elementami ratownictwa oraz zawody sportowe 

w pływactwie. W działaniach tych aktywnie bierze udział także młodzież z naszej Gminy. 

W ramach programu pracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego o notariacie na rok 2020 podpisano szereg umów z organizacjami 

pozarządowymi w ramach otwartego konkursu ofert oraz dotacji celowych, w tym m.in. 

na organizację treningów karate dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wyjazdy na 

turnieje sportowe” – Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin Kanku Tymień. Kwota 

dotacji: 15 000 zł;na „Szkolenie w pływaniu i ratownictwie wodnym dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych” – Fundacja Pływamy i Ratujemy, Ustronie Morskie. Kwota dotacji: 4 000 zł; na 

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – w różnych dziedzinach sportowych ze 

szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej i siatkowej w roku 2020” – Stowarzyszenie 

Sportowe Gminy Będzino. Kwota dotacji: 85 000 zł; dla OSP Dobrzyca – dotacja celowa 

na pokrycie wydatków bieżących. Kwota dotacji: 60 645,55 zł; dotacja celowa na zakup 

samochodu ratowniczo – gaśniczego. Kwota dotacji: 271 567,70 zł; dla OSP Mścice – 

dotacja celowa na rozbudowę remizy. Kwota dotacji: 190 000 zł (w tym aneks na budowę 

placu manewrowego – 80 000 zł); umowa OSP Będzino – dotacja celowa na pokrycie 

1.1.85 Katarzyna Lewandowska (Inspektor ds. pozyskiwania środków 

pozabudżetowych)  

wydatków bieżących i zakup sprzętu ppoż. Kwota dotacji: 42 500 zł; dla OSP Mścice – 

dotacja celowa na pokrycie wydatków bieżących. Kwota dotacji: 55 000 zł; dla 

Stowarzyszenia Lepsze Jutro – powierzenie realizacji zadania publicznego pt.: 

„Prowadzenie Klubu SENIOR+ w Mścicach”. Kwota dotacji: 51 000 zł; dla Stowarzyszenia 

Lepsze Jutro – powierzenie realizacji zadania publicznego pt.: „Prowadzenie Dziennego 

Domu SENIOR+ w Tymieniu”. Kwota dotacji: 183 408 zł; dla Stowarzyszenie Lepsze Jutro 

– powierzenie realizacji zadania publicznego pt.: „Prowadzenie Klubu SENIOR+ w 

Mścicach”. Kwota dotacji: 10 000 zł; Do tego szereg aneksów dot. realizacji zadania 

publicznego pod nazwą „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w 

Będzinie”. Łączna kwota dotacji: 739 154,04 zł. 

1.1.86 Katarzyna Lewandowska (Inspektor ds. pozyskiwania środków 

pozabudżetowych)  

W ramach współpracy i promocji zewnętrznej Urząd Gminy Będzino wziął udział w 

ogólnopolskim konkursie „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” ogłoszonym przez 

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Konkurs ma na celu popularyzację i nagradzenie 

najlepszych inicjatyw oddolnych realizowanych przez mieszkańców terenów wiejskich. 

Urząd Gminy zgłosił kandydaturę Sołectwa Łekno, Mimo, że nie udało się sięgnąć po 

laury chcielibyśmy promować wszelkie inicjatywy podejmowane przez mieszkańców na 

rzecz miejscowości z terenu naszej gminy. Kapela ludowa „SWATY” z Będzina zdobyła 

wyróżnienie i nagrodę w  corocznych „Spotkaniach Cymbalistów” – konkursie 

organizowanym przez prawie 40 lat przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie. W 
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ubiegłym roku rywalizowało 15 kapel z cymbalistami w składzie oraz 22 muzyków – 

solistów z czterech województw: podkarpackiego, mazowieckiego, warmińsko- 

mazurskiego i zachodniopomorskiego. Ze względu na panującą pandemię konkurs 

odbywał się wyłącznie online. Jury oceniło występy uczestników na podstawie 

nadesłanych nagrań video. W dniu 26.09.2020 roku w Resku odbyła się kolejna edycja 

Wojewódzkiej Olimpiady Młodzieży Karate Kyokushin. Do turnieju stawiło się 146 

zawodników z 14 ośrodków kyokushin karate w naszym województwie. Nasz klub 

reprezentowało 10 zawodników. Corocznie organizowany konkurs „Piękna wieś Twoją 

zasługą”, którego celem jest mobilizowanie mieszkańców do dbałości o swoje posesje, 

zagrody, osiedla w roku 2020, ze względu na panującą sytuację epidemiczną nie odbył 

się na dotychczasowych zasadach. Z uwagi na obostrzenia odwiedzanie mieszkańców na 

terenie posesji i ogrodów było mocno ograniczone w związku z tym konkurs 

przeformułowano w aktywność pod nazwą „Piękna wieś w obiektywie”. Ostatnie zadanie 

dotyczy tutaj koszalińsko-białogardzkiego obszaru funkcjonalnego. W 2020 roku 

rozpoczęto prace przygotowawcze do opracowania strategii, której zadaniem 

fakultatywnym, aczkolwiek zasadnym, która wskazuje na konieczność konsolidacji 

systemu zarządzania rozwoju Polski, atopowego wprowadzenia stanu w integrowaniu 

strategii. Celem tejże strategii rozwoju ponad lokalnego jest umożliwienie wspólnego 

planowania działań rozwojowych w obszarach powiązane ze sobą funkcjonalnie i 

powiatów. Dokument będzie uwzględniał analizę społeczną i gospodarczo przestrzenną 

dla całego obszaru funkcjonalnego i niezbędne będzie zachowanie spójności z 

dokumentami strategicznymi na poziomie regionalnym i krajowym. Strategia będzie 

opracowana w modelu partycypacyjnym będzie podlegać konsultacji, w szczególności z 

sąsiednimi gminami, związkami, lokalnymi partnerami społecznymi, gospodarczymi, 

mieszkańcami gmin oraz z właściwym Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Strategia rozwoju 

lokalnego dla naszego obszaru funkcjonalnego zostanie przedłożona celem przyjęcia 

przez Radę Gminy i powiatu. Ostatnia informacja dotyczy wykorzystania funduszu 

sołeckiego w roku 2020, taka sama informacja była prezentowana w roku 2019, dlatego 

podsumuje łączną wydatkowano kwotę bez może wskazywania dokładnych czy tak 

dokładnie państwo chcą tak? (...) 

1.1.87 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Jeśli można to proszę przedstawić kwoty na poszczególne sołectwa ogółem. 

1.1.88 Katarzyna Lewandowska (Inspektor ds. pozyskiwania środków 

pozabudżetowych)  

Dobrze, Sołectwo Będzino wydatkowano 25 904 zł. 42 gr. Sołectwo Będzino 32 705 zł 

41 gr, sołectwo Dobre 28 908 i 9 gr. Sołectwo Dobiesławiec 20 738 zł 18 gr. Z sołectwa 

Dobrzyca 45 720 zł 62 gr. Na sołectwo Kiszkowo 19 997 zł 22 gr, sołectwo Kładno 

18 662 zł 54 gr, sołectwo Komory 11 659 i 86 gr, sołectwo Łekno 26 265 zł 61 gr, sołectwo 

Łopienica-Łasin Koszaliński 18 055 zł 3 gr, sołectwo Mścice 48 101 zł 20 gr, sołectwo 

Popowo 17 569 zł 72 gr, sołectwo Skrzeszewo 13 516 zł 44 gr, sołectwo Słowienkowo 

16 787 zł i 32 gr, Strzeżenice 22 655 i 60 gr, Smolne 15 500 zł 48 gr, sołectwo Stoisław 

29 774 zł 58 gr, sołectwo Strachomino 22 174 zł 65 gr, Strzepowo 22 872 zł 48 gr, 

Śmiechów-Borkowice 30 444 zł i 5 gr, Tymień 48 100 zł 79 gr, Uliszki 12 020 zł 98 gr, 

sołectwo Wierzchominko 13 945 zł 55 gr, Wierzchomino 21 476 zł i 81 gr. (...) 
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1.1.89 Barbara Grudzień (Radna)  

Brakuje mi w tym zestawieniu podanej kwoty ile zostało przyznane i wtedy byśmy 

widzieli co jest niewykorzystane. 

1.1.90 Katarzyna Lewandowska (Inspektor ds. pozyskiwania środków 

pozabudżetowych)  

Dobrze możemy to uzupełnić, jak najbardziej.  

1.1.91 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję. Proszę, czy ktoś z państwa ma jakieś (...) zapytania dotyczące strategii? Jeśli nie 

ma, to na tym kończymy ten punkt nie mniej jednak bardzo proszę te uwagi i korekty, 

które zgłosiliśmy tutaj w trakcie proszę o ujęcie tego i naniesienia na tekst. 

Pkt. 8. Stan przygotowań inwestycji gminnych. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 02:15:29 – 04:24:42 

1.1.1 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę państwa, kończymy pkt 7. Pkt 8 stan przygotowań inwestycji gminnych. Witam 

pana Marka Maślińskiego i prosimy nam o przedstawienie. Proszę pan Baczyński. 

1.1.2 Tomasz Baczyński (Radny)  

Dziękuję, Panie Przewodniczący. Ja bym chciał przypomnieć, że zanim Pan Marek 

zacznie, że na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji zadawaliśmy pytania panu 

Markowi, miał na nią odpowiedzieć. Niestety, niestety na sesję już nie dotarł, czy mógłby 

nam w dniu dzisiejszym tej odpowiedzi udzielić?  

1.1.3 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję, proszę oddaję głos panu Maślińskiemu. 

1.1.4 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Dzień dobry, witam państwa, a można by było te pytania przypomnieć? 

1.1.5 Tomasz Baczyński (Radny)  

Już lecimy. Otóż pierwsze, co się stało z materiałem z rozbiórki gruzu, chodzi o gruz i stal 

garaże z działki 87/4 Będzinie, ile kosztowały prace rozbiórkowe, co z kostką z drogi w 

Wierzchominku i czy została ona oszacowana i gdzie ona się znajduje? (...) 

1.1.6 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Trudno będzie mi z pamięci odpowiedzieć, jeśli chodzi o rozbiórkę w zakresie robót 

rozbiórkowych, była utylizacja we własnym zakresie firmy rozbiórkowej, więc została 

zabrana przez wykonawcę. Tych kwot nie pamiętam szczerze powiedziawszy, musiałbym 

sobie odtworzyć tę informację, one tam się składały z części opracowania projektowego 

dotyczącego rozbiórki, z części robót budowlanych i również części elektrycznej, czyli 

przystosowania istniejącej instalacji elektrycznej do potrzeb po rozbiórce, tam było 

wspólne przyłączenie do budynków GSu bodajże, ale muszą sobie odtworzyć te 

informacje i wtedy będę bardziej profesjonalnej mógł odpowiedzieć na to pytanie.  
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1.1.7 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

No szkoda, że pan nie przygotował tego wcześniej. 

1.1.8 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Przygotowałem wcześniej, tylko nie mam tych notatek na dzień dzisiejszy. To były zaległe 

pytania, na które pan nie odpowiedział. 

1.1.9 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Zgadza się, tylko że ja nie będę się tego wszystkiego uczył na pamięć. Mam notatki 

sporządzone. 

1.1.10 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dobrze. Proszę kto jeszcze chciałby zabrać głos tutaj w tym temacie, ja myślę że na tym 

kończymy i przystępujemy do meritum tematu, czyli tych zagadnień dotyczących 

realizacji inwestycji, proszę bardzo, Pan Maśliński. 

1.1.11 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Moja przedmówczyni właściwie dużo rzeczy powiedziała na temat bieżących inwestycji. 

Ja postaram się to w jakiś sposób ująć i przekazać w szczegółach. Rozpocznę od 

przebudowy drogi gminnej na odcinku Borkowice-Śmiechów. Etap drugi w grudniu 

zeszłego roku w wyniku przetargu zamówienia publicznego został wybrany wykonawca 

Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych i Budowlanych Infrabud za kwotę 4 768 382 zł 

niemalże, z czego kwota dofinansowania na etap drugi czy ten pierwszyB, bo tak 

musielibyśmy go nazwać, to 2 392 460 prawie 8 zł. Na dzień dzisiejszy wykonane zostały 

roboty związane z odwodnieniem drogi, częściowo instalacją elektryczną. Na dzień 

dzisiejszy przystąpiono do wykonywania poszerzania jezdni, czyli firma weszła już w 

roboty ziemne i poszerzenie konstrukcji jezdni. Koleżanka wspominała, że zakończenie 

inwestycji planowane jest na październik tego roku. Druga inwestycja to jest 

przebudowa drogi Wierzchominko...  

1.1.12 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Ja bardzo przepraszam, bo my byśmy chcieli tak też tu blokami zamknąć do 

poszczególnych punktach, jeżeli ktoś ma pytania do zadania, to bardzo proszę. Tutaj w 

tej sprawie Pan Adam proszę bardzo.  

1.1.13 Adam Gołębiewski (Radny)  

Dziękuję. Ja tylko przypomnę prośbę ze wspólnego posiedzenia komisji, które odbyło się 

we wtorek pani Lucyny Parol, pani radnej o tym, a żeby Pan zsumował kwotę wykonania 

inwestycji, a1 i b1 ile tam zostało wydane już, a ile tu będzie wydane, znaczy no 

planowane jest wydanie na tą kwotę, którą został rozstrzygnięty przetarg. Dziękuję. 

1.1.14 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Łączna kwota 2 etapów, czyli etapu 1a i 1b, tj 7 069 461 zł, z tego dofinansowanie 3 821 

082 zł.  

1.1.15 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę proszę kontynuować, chyba że są jakieś pytania w tym, ja bym miał takie pytanie, 

bo widzę, że jest poszerzany ten pas drogowy. W tamtej chwili jest to zamulone niejako 

żwirem, piaskiem. Czy tam pójdzie jakieś podłoże, czy to jest czasowe, bo jest na tą 
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chwilę położone na poziomie asfaltu starego.  

1.1.16 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

A nie zgodziłbym się, jest ponad 40 cm, że tak powiem wykorytowana. 

1.1.17 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Zgadzam się jest wykorytowane, tylko że 

1.1.18 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Ona jest zasypana do wysokości istniejącego asfaltu. 

1.1.19 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Ale samym piaskiem. 

1.1.20 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

To jest element budowy konstrukcji, ona będzie zagęszczana i później na to pójdą 

kolejne warstwy.  

1.1.21 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Na dobrze przyjrzymy się temu. 

1.1.22 Lucyna Parol (Radna)  

Oczywiście.  

1.1.23 Lucyna Parol (Radna)  

Proszę jeszcze powiedzieć jaka będzie szerokość w tej chwili tej drogi i w jaki sposób 

będą zabezpieczone te boki, że tak powiem tak bo wiem, że w przetargu i w poprzednim 

przetargu w poprzednim projekcie droga była 6 m szerokości została teraz zawężona. 

Mamy tu niższy trochę tam było 7 700, tu mamy niższy koszt, ale należy wziąć pod 

uwagę, że droga niestety już nie będzie miała szerokości asfaltowej 6 m tylko 5 tak? 

1.1.24 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Tylko 5,5. 

1.1.25 Lucyna Parol (Radna)  

No właśnie. 

1.1.26 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Po 25 cm z każdej strony.  

1.1.27 Lucyna Parol (Radna)  

A z boku te tam jakiś chodnik jest przewidziany? Jak to będzie czy utwardzenie dla 

pieszych, żeby przeszli jak to będzie wyglądało?  

1.1.28 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Na terenie miejscowości jest oczywiście utwardzone pobocze z kostki brukowej. Na 

pozostałej części między miejscowościami jest to pobocze utwardzone, tzw. wzbogacone 

w gruncie rzeczy czyli gruntowe.  

1.1.29 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję. Są jeszcze jakieś pytania dotyczące tej inwestycji? Nie ma, proszę bardzo, pan 
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Marek dalej.  

1.1.30 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Kolejna inwestycja to jest przebudowa drogi Wierzchomino-Wierzchominko. To jest 

odcinek 1100 m bieżących, droga szerokości 5 m. Tu już pani Katarzyna wspominała, że 

wygrała w ramach zamówienia publicznego firma Asbud Adam Sobolewski Marek 

Sobolewski z siedzibą w Parnowie wcześniej obecnie na terenie gminy Będzino. Kwota 

całkowita kontraktów to jest 1 866 548 zł. Z czego 942 954 to jest kwota dofinansowania, 

to jest dokładnie 50% wartości inwestycji kosztów kwalifikowalnych. Obecnie czekamy na 

ustabilizowanie warunków pogodowych, żeby można było położyć dywanik asfaltowy. 

Od poniedziałku firma, która ma dostarczyć asfalt, już jest właściwie w pogotowiu. Myślę, 

że na początku przyszłego tygodnia będzie pierwsza warstwa konstrukcyjna położona. 

Jeśli chodzi o inwestycje realizowane, to są te główne drogowe, jeśli chodzi o planowane 

to na pewno będzie remont drogi w miejscowości Strzeżenicy, który będzie obejmował 

długość około 1000 m. 

1.1.31 Lucyna Parol (Radna)  

Ja przepraszam, ale jeszcze mamy remont drogi do banku w Będzinie inwestycja, gdzie 

miały być i jak na podstawie czego jest to, jaka jest umowa domowa, zmowa nie 

wiadomo, na podstawie jakie są warunki wykonania, to wykonuje, i jaki to jest koszt tego 

w ogóle, bo widzę na dzień dzisiejszy jest dosyć długi odcinek przekładany jeszcze raz tej 

kostki, więc chcielibyśmy dokładnie wiedzieć na temat remontu tej drogi i miał to pan też 

nam przygotować, mówił, że pan Szymaniak, Pana Szymaniaka nie ma, więc bardzo 

prosimy niech się pan do tego ustosunkuje, bo to jest tylko hasło remont drogi do banku 

Będzinie.  

1.1.32 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Ja przepraszam, ale tu Mateusz chciałby też coś dopowiedzieć. 

1.1.33 Mateusz Dębowski (Inspektor ds. obsługi Rady Gminy)  

Ja tylko uzyskałem taką informację, że pan Szymaniak na następną sesję przygotuje tą 

informację, bo teraz ma dużo zajęć.  

1.1.34 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Przygotuje dokumenty niezbędne czy? To chyba nie jest jakiś problem, że zapisy z 

umowy czy przeprowadzonego przetargu i z jakich środków jest to realizowane, bo my 

na tą chwilę nie mamy, a w budżecie zapisów nie ma. W związku z tym nie wiemy, skąd 

te pieniądze z powietrza może z banku tam wyciągane są od razu przy okazji? Pan 

Maśliński, rozumiem nie ma nic z tym wspólnego z tą inwestycją?  

1.1.35 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Ja mówiłem o tym na komisjach, że niewiele mam z tym wspólnego oczywiście.  

1.1.36 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Bardzo proszę jeszcze panie Imbiorowska chciała odpowiedzieć, bo składała interpelacje 

i jest odpowiedź pana wójta.  

1.1.37 Eugenia Imbiorowska (Radna)  

Nikt nic nie wie, ja złożyłam interpelację do pana wójta z zapytaniem "proszę o 
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wykazanie, co dalej z remontem drogi do banku w Będzinie i dalej. Proszę wykazać 

dotychczasowy koszt wykonanych robót. Jak również planowane środki na dokończenie 

inwestycji oraz termin zakończenia prac i proszę jest odpowiedź - "koszt remontu 

wyniósł 79 950 zł. Nie przepraszam, nie. Remont drogi do banku jest w trakcie realizacji z 

uwagi na zaistniałe warunki geotechniczne, słaba podbudowa konieczna była zmiana 

technologii remontu. Natomiast na następne pytanie - na tak zadane pytanie nie można 

udzielić odpowiedzi. To jest odpowiedź pana wójta, także no nie wiadomo, o co chodzi, 

no nikt nic nie wie, pan też nie wie. Dziękuje.  

1.1.38 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Czyli nie wiadomo, kto nadzoruje tą budowę, skąd są pieniądze, ile tych pieniędzy 

potrzeba, czy jest jakaś umowa? No nie wiem, chyba naprawdę bank tu wspomaga, bo to 

do banku droga. No to już jest kompletna kpina. Proszę o kontynuację.  

1.1.39 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Wspomniałem tutaj o opracowaniu dokumentacji na remont drogi w Strzeżenicy, jest to 

odcinek.. 

1.1.40 Barbara Grudzień (Radna)  

(...) To byśmy tak chcieli, żeby po kolei te punkty omówić, jeżeli taka panie 

przewodniczący, taka taka moja sugestia, jak wszystkie punkty.. 

1.1.41 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Jak dostaliśmy informację, to byśmy chcieli to w kolejności omawiać.  

1.1.42 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

No tak mi się wydaje, że to w kolejności (...) A więc przejdę do punktu w takim razie 

Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych w Będzinie oczywiście. Tu już 

koleżanka szczegóły opisała, z czego będzie się składać się tutaj odnośnie pytania Pani 

radnej, ewentualnie mogę dopowiedzieć, że tam samochodów jako takich nie było. Jest 

tylko i wyłącznie mowa o koparko-ładowarce. Szacowany koszt inwestycji na dzień 

dzisiejszy tj. 1 750 000 mniej więcej złotych. Obejmuje zarówno roboty budowlane, jak i 

zakup sprzętu w tym sprzęcie między nimi są również te kontenery, które będą 

obsługiwać PSZOK, a więc będzie on prawdopodobnie podzielony na 2 części, na roboty 

budowlane i zakup sprzętu i wyposażenia m.in. te obiekty socjalne. Oczywiście 

inwestycja dofinansowania z przepraszam dofinansowania na podstawie porozumienia 

zawartego z doliną związku miast i gmin dorzecza parsęty. 

1.1.43 Barbara Grudzień (Radna)  

Panie Przewodniczący mogę?  

1.1.44 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę pani Barbara Grudzień.  

1.1.45 Barbara Grudzień (Radna)  

Czy jest już jakiś przewidywany termin rozpoczęcia, zakończenia prac? Z tym PSZOKiem?  

1.1.46 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Ja myślę, że w przyszłym miesiącu na początku miesiąca okaże się ogłoszenie o 
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przystąpieniu do zamówienia publicznego i wyboru wykonawcy. A termin realizacji z 

mojej wiedzy powiedzmy, że wydaje mi się, że będzie nie dłuższy niż 1,5-2 miesięcy. To 

nie jest skomplikowana inwestycja.  

1.1.47 Barbara Grudzień (Radna)  

W wolnych wnioskach i zapytaniach zadam, będę chciała poinformować, jakie my mamy 

problemy w Tymieniu, ale to ten temat po prostu w wolnych wnioskiach i zapytaniach 

omówię, dziękuję.  

1.1.48 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję, czy ktoś jeszcze ma, proszę pan Baczyński. 

1.1.49 Tomasz Baczyński (Radny)  

Dziękuję. Otóż panie Marku, już nie będę Panu tego powtarzał, ale pan wójt robi tą 

inwestycje, chodzi o lokalizację w Będzinie wbrew mieszkańcom, wbrew decyzji rady. 

Chodzi mi o te kosztorysy, które pan nam przedstawił. W wg mnie to jest tak 

przedstawione, żeby po prostu przyznać rację urzędowi. Ja bym prosił o takie 

szczegółowe kosztorysy, prawdziwe. Napisał pan droga, że kosztuje przykładowo 

800 000 nie pamiętam teraz tych słów, ale proszę wykazać, dlaczego? Co się składa na tą 

kwotę? Taki kosztorys bym potrzebował dziękuję. 

1.1.50 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Ja tutaj jeśli mogę dopowiedzieć, ja bardzo bym prosił o przedstawienie szczegółowego 

kosztorysu inwestorskiego, który jest, no będzie przedstawiony do przetargu. I tutaj to 

nam da namiar, bo na dzień dzisiejszy rzucanie hasłami, że za 50 000 czy tam za 500 000, 

trzeba było zrobić niwelacje terenu w Mścicach jest kompletną bzdurą. Było to celowe 

naciąganie tych kosztorysów, żeby zawyżyć kosztorys w Mścicach, a żeby wykonać w 

Będzinie. Natomiast ja chciałbym ponowić też pytanie, które w poprzednim punkcie 

zadawałem, jak będzie rozwiązana kanalizacja na PSZOKu? 

1.1.51 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Jeśli chodzi o kanalizację, też powtórzę, bo też już na ten temat kiedyś rozmawiałem. Na 

terenie GZK jest zbiornik bezodpływowy, do którego będą odprowadzane ścieki z 

pomieszczeń sanitarnych dla obsługi czy pracowników PSZOKu. Nie ma kanalizacji 

sanitarnej takiej i o tym wszyscy wiemy.  

1.1.52 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dlatego pytam, jakie będzie rozwiązanie. Dziękuję proszę pan Baczyński jeszcze. 

1.1.53 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Przepraszam, panie Marku, ale gdzie ten zbiornik bezodpływowy jest? Z mojej wiedzy 

wynika, że te ścieki płyną bezpośrednio do rowku, który tutaj płynie wzdłuż osiedla przy 

drodze krajowej nr 11, jeżeli Pan chce, to można wezwać odpowiednie służby i wykazać, 

gdzie te ścieki odpływają. 

1.1.54 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Można oczywiście, że można. Natomiast z mojej dokumentacji, z mapy do celów 

projektowych i z ustaleń, że tak powiem z dyrektorem podłączenie tak jak wspomniałem 

wcześniej kontenerów sanitarnych jest czy pracowniczych jest do istniejącego zbiornika 
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bezodpływowego. Czy taki zakład odprowadza ścieki do kanalizacji sanitarnej, to już 

właściwie graniczy z zdaje się przestępstwem. Nie wydają mi się, że Gminny Zakład 

Wodociągowy oprowadza ścieki do rowu, ale to jest moje zdanie t tylko i wyłącznie, 

natomiast, jeśli chodzi o kosztorysy, nie ma sztucznych kosztorysów czy jakiś innych jak 

państwo używają w nazewnictwie, są koszty szacunkowe inwestycji. Jest oczywiście 

kosztorys inwestorski on nie jest objęty żadną ochroną czy klauzulą tajności. Oczywiście, 

że jest do udostępnienia. Ja tu nie mam nic do ukrycia tak samo jak i wójt. Nie wiem, z 

czego tutaj robić problem, oczywiście te szacunkowe koszty, którymi się wcześniej 

posługiwaliśmy, one były na etapie przedprojektowym. Mamy na dzień dzisiejszy 

dokumentację projektową zatwierdzoną decyzją pozwolenia na budowę. Mamy do tego 

kosztorys inwestorski. Ja tutaj nie widzę żadnego problemu, żeby państwu go 

udostępnić.  

1.1.55 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Ja proszę pana też nie widzę żadnego problemu po prostu o to proszę. 

1.1.56 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Tak, więc dlatego mówię, że wykonam to polecenie, jeśli jest taka prośba oczywiście. 

1.1.57 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę czy w temacie PSZOKu ktoś z państwa chciałby zabrać jeszcze głos? Jeszcze pan 

Baczyński proszę. 

1.1.58 Tomasz Baczyński (Radny)  

Ja przepraszam, bo wszyscy wiemy, że tutaj jest planowane referendum i jeżeli by się 

okazało, że się zmieniły władze no to jest możliwość przeniesienia, czy to już zajdzie tak 

daleko, że prawda ten PSZOK będzie musiał zostać w tym miejscu?  

1.1.59 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

To nie do mnie to pytanie nie jestem aż tak daleko, że tak powiem, upoważniony sięgać.  

1.1.60 Tomasz Baczyński (Radny)  

Tzn się ja Panu powiem, że jednym z ważniejszych punktów jest właśnie te na siłę 

budowanie tego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Będzinie. 

Przeciwnicy tej lokalizacji chcieliby wiedzieć, czy w razie referendum, jeżeli by się 

powiodło i wójt zostałby odwołany, czy ten PSZOK powstanie w tym miejscu?  

1.1.61 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Zawsze jest możliwość wydatkowania dodatkowych środków na inną dokumentację 

projektową i pozwoleń na budowę, tylko czy to jest zasadne że tak powiem i celowe 

wydawanie takich środków, ale to już jest nie do mnie.  

1.1.62 Tomasz Baczyński (Radny)  

Ja rozumiem bardzo dobrze, w dalszej rozmowie, to wyjdzie bo dalej są te sprawy 

kanalizacji Będzina Zachodniego. Z tego, co wiem, to kilkakrotnie zmienialiście opcję i czy 

tam za każdym razem też były ponoszone jakieś koszty? 

1.1.63 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Ale przepraszam, bo teraz nie bardzo rozumiem, do czego się odnosimy? 
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1.1.64 Tomasz Baczyński (Radny)  

Kanalizacji Będzina Zachodniego, była opcja, że ścieki płyną do Unieścia teraz do 

Koszalina, tam za każdym razem są ponoszone koszty.  

1.1.65 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Ale ja myślę Panie Tomku, że to omówimy, jak będziemy w tym punkcie, ewentualnie 

wtedy pytania, natomiast tutaj omawiamy generalnie tylko PSZOK nie, natomiast 

przetarg jeszcze jest nie ogłoszony, także nie ma konieczności odwoływania i zrywania 

umów jakichkolwiek, jeszcze Pani Imbiorowska chciała.  

1.1.66 Eugenia Imbiorowska (Radna)  

Nie byłoby tego tematu odnośnie kosztorysów, bo ja złożyłam interpelację 18 marca do 

pana wójta. Proszę o szczegółowe przedstawienie kosztorysu na budowę PSZOK w 

Mścicach i Będzinie. A odpowiedź pana wójta brzmi "oba kosztorysy dotyczące budowy 

PSZOKów, w lokalizacjach Mścice i Będzino są dostępne na stronie i tu jest podana 

strona, proszę bardzo, jak ktoś by był zainteresowany, to proszę sobie wejść na stronę, a 

Wy teraz żądacie od pana Maślińskiego, jakiegoś kosztorysu, no to widzicie o co chodzi 

no, także no tak mamy przedstawiane wszelki informacje, które dotyczą naszych 

inwestycji dziękuję.  

1.1.67 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

No ale to tutaj odpisał pani wójt, nie wiem, kto układał tą odpowiedź, aleno pan 

Maśliński zdeklarował, że nam dostarczy. Dziękuję, czy jeszcze ktoś z państwa chciał 

zabrać głos? Nie, to przechodzimy do następnego punktu. Proszę pan Maśliński. 

1.1.68 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Kolejnym z moich punktów wg tej kolejności jest porozumienie, czy realizacja 

porozumienia z Powiatem Koszalińskim w sprawie remontu drogi Dobiesławiec-Mścice. 

Gmina tutaj partycypuje w kosztach budowy. W 2020 roku poniosła koszty 913 120 zł, 

jako wkład własny. Inwestycja jest w toku, w trakcie realizacji. Z tego, co widziałem, 

wczoraj były tam poprawki w tej pierwszej warstwie konstytucyjnej asfaltowej. Myślę, że 

po uporaniu się że tak powiem z tymi elementami, będzie położona już ten dywanik 

asfaltowy typowo ścieralnej warstwy wierzchniej. Inwestycja oczywiście Powiatu 

Koszalińskiego. Kolejnym punktem jest koncepcja rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej 

zachodniej części gminy Będzino. I tu wracamy do tego, o czym przed chwilą między 

innymi padło pytanie. Pracownia projektowa systemów wodno-kanalizacyjnych, dr inż. 

Tadeusz Gruszecki z siedzibą w Koszalinie ul. Stoczniowców 10 opracowuje na zlecenie 

gminy Będzino koncepcję kanalizacji ściekowej w układzie grawitacyjno-tłocznym dla 

części zachodniej gminy Będzino, obejmującą 40 wsi i osad praktycznie od granicy z 

Ustroniem Morskim, z punktami zrzutu ścieków do istniejących przepompowni w 

Strzeżenicy i w miejscowości Dobre. Tutaj dla przybliżenia ewentualnie mogę dodać 

informację, że skanalizowanie tej na dzień dzisiejszy nieskanalizowanej części gminy 

odbywać się będzie jak gdyby dwutorowo, znaczy jest opracowana sieć, która leci z 

zachodu na wschód, powyżej drogi S6, a druga i z uprowadzeniem tych ścieków do 

istniejącej przepompowni w Strzeżenicy i druga odprowadzająca ścieki czy kanalizację 

ścieki, generalnie z południowej części gminy, czyli poniżej drogi S6, która dzieli gminę na 

dwie części z odprowadzeniem do miejscowości Dobre. (...) 
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1.1.69 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Ja przepraszam panie Marku, ja prosiłem, przy okazji chyba drugiej uchwały panią 

skarbnik żeby przekazała panu, jaką kwotą ukarał nas Koszalin za dostarczanie 

niewłaściwej jakości ścieków.  

1.1.70 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Tak, ale z tego, co wiem, to, to jest pan dyrektor, ale.. 

1.1.71 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Ja bardzo przepraszam, ale poprosiłem tu pana Andrzeja Nowaka i później no możemy 

nawet i to może na koniec tego takie zapytanie dam tego punktu. 

1.1.72 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Czyli nie będę tu pośredniczył w przekazywanie informacji, (..) miałem tu uszczegółowić 

informację przez pana przewodniczącego zadaną odnośnie kosztów realizacji tej 

koncepcji. Nie było tutaj żadnych innych koncepcji, czy inaczej innych zleceń na 

koncepcję. W trakcie jej opracowania nastąpiła zmiana miejsca odprowadzania ścieków. 

W pierwotnych rozważaniach myśleliśmy o możliwości porozumienia się z gminą Mielno. 

Do tego porozumienia nie doszło. Też za państwa wskazaniem, jak gdyby 

odprowadzanie ścieków do 1 źródła poszliśmy tym tropem okazało się, że oczyszczania 

w Jamnie potwierdza możliwość przyjęcia zwiększonej ilości ścieków z gminy Będzino w 

perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat. W związku z tym cała sieć, czyli układ sieci 

kanalizacji z tej zachodniej części gminy będzie odprowadzany do oczyszczalni w Jamnie 

na terenie Koszalina, a i koszt opracowania tej koncepcji z umowy wynika wartość 36 000 

zł.  

1.1.73 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

To rozumiem to dotyczy już tego pkt 8 w tej drugim tym.  

1.1.74 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Nie no tu rozmawiamy o koncepcji, a tam jest mowa o projekcie budowlanym już 

szczegółowych rozwiązaniach technicznych, więc to zupełnie odrębne zagadnienie, 

będziemy na ten etap no na pewno podpisywać odrebną umowę.  

1.1.75 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Czyli za ten okres przygotowania koncepcji w kierunku Mielna nie zostały wypłacone 

żadne środki.  

1.1.76 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Nie, dlatego dostał to jest cały czas jedno otwarte zlecenie.  

1.1.77 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Rozumiem, teraz, mam jeszcze takie pytanie przy tej okazji, bo byli tu dzisiaj w wolnej 

trybunie, mieszkańcy miejscowości Pleśna, którzy chcą inwestować w zakupione działki 

od gminy. Inwestorzy, którzy chcą zakupili działki chcą tam inwestować no dosyć 

poważne przedsięwzięcia. I wiem, że wcześniej była opracowana koncepcja 

odprowadzenia ścieków z Pleśnej do Gąsek. I czy to jest aktualne, czy jakieś inne 

rozwiązania są tam planowane, jeżeli tak to kiedy?  



48 
Transkrypcja z XXXVI Sesji Rady Gminy w Będzinie, 28.05.2021 r. 

 

1.1.78 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

No ja mówiłem przed chwileczką, że ta część z analizowaniem możliwości 

odprowadzania ścieków na teren Gminy Mielno nie spełni swojej funkcje, więc nie jest 

brane pod uwagę dzielenie, jak gdyby części ścieków na część mieleńską i część 

koszalińską. Nie, absolutnie całe ścieki z terenu gminy Będzino będą odprowadzane do 

oczyszczalni w Jamnie. Obejmują również te tereny, oczywiście to jest cała część jak 

mówiłem od granicy z Ustroniem Morskim, po.. 

1.1.79 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Tyle to się mogę domyślić, natomiast pytam o inną rzecz, bo najpierw proszę pana, 

zanim obaliliście temat aglomeracji Tymień i możliwości pozyskania środków, gdzie przy 

budowie oczyszczalni nie była nawet potrzebna opinia środowiskowa, która jest 

najbardziej pracochłonna i droga. Była mowa o podłączeniu rurociągiem miejscowości 

Pleśna do Gąsek, a później dopiero był temat podłączenia całej kanalizacji do Unieścia i 

w związku z tym stąd moje pytanie. Czyli tego tematu rozumiem odprowadzenia 

kanalizacji z Pleśnej do Gąsek nie ma. 

1.1.80 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Nie ma. 

1.1.81 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

No rozumiem, no wiemy, co możemy odpowiedzieć mieszkańcom inwestorom z Pleśnej, 

którzy kupili działki i chcą inwestować i nie mogą nic zrobić. Dziękuję, proszę pani 

Grudzień.  

1.1.82 Barbara Grudzień (Radna)  

Czy tu w tej części, czy w tamtej części będziemy rozmawiać na temat, jakie są, co się 

będzie działo z tą oczyszczalnią w Tymieniu.  

1.1.83 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

No oczyszczania w Tymieniu docelowo ma być zamknięta z tego, co mi wiadomo nie ma 

tam żadnej pozytywnej opinii, z możliwością przedłużenia jej okresu eksploatacji i 

również z Tymienia ścieki będą odprowadzane do istniejącej aglomeracji Koszalin krótko 

mówiąc.  

1.1.84 Barbara Grudzień (Radna)  

Czyli zamknięta, kiedy i czy to będzie czy zdążycie to wszystko wyrobić, żeby faktycznie 

nie wiem sanepid, czy inne instytucje nie zamknęły i całe osiedle tymieńskie zostanie w 

wielkim bagnie szambianym.  

1.1.85 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo tak jak mówię jesteśmy na etapie 

koncepcji. Z tej koncepcji będzie rodzić się, że tak powiem dokumentacja projektowa i 

jeszcze później cały etap finansowania inwestycji, oczywiście w jakiś sposób trzeba 

będzie ją podzielić na etapy i doprowadzić do takiego stanu, żeby te ścieki fizycznie 

płynęły, więc..  

1.1.86 Barbara Grudzień (Radna)  

Stąd jest moje pytanie, ponieważ tak.. 
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1.1.87 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Ale ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. 

1.1.88 Barbara Grudzień (Radna)  

Czyli mieszkańcy Tymienia w każdej chwili mogą się obawiać, że różnie może być, jeżeli 

się zaczną problemy środowiskowe i jakieś inne sprawy, oczyszczalnia nie wytrzymuje, 

po prostu zostanie jedno wielkie szambo na oczyszczalni, bo na dzień dzisiejszy nic nie 

jest zrobione, a tak jak mówiliśmy cząstkowe wrzucanie jakiś pieniędzy większych na 

remont tego, co jest to jest nieopłacalne, bo gdzieś tam słyszałam, czytałam, że są 

możliwości były możliwości korzystania ze sfinansowania takich małych oczyszczalni, no 

gdzieś w granicach 3-4 milionów, gdzie by to Tymień był rozwiązany naprawdę na długi 

czas i dalej by można było myśleć o robienie przepompowni i dalej, a w tej chwili no tak 

jak pan mówi pozwolenia, projekty, ogłaszanie przetargów, to wszystko potrzebuje czasu 

i nie wiem, jeszcze jakich pieniędzy i stąd są moje obawy, żeby Tymień po prostu nie 

został zalany ściekami. To tylko tyle, jeżeli chodzi o tą informację o oczyszczalni w 

Tymieniu. Dziękuję bardzo.  

1.1.89 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Ale to jest też informacja bardzo prosta. Czy to będzie kanalizacja sanitarna, czy budowa 

oczyszczalni, to też potrzebujemy czasu. Tej oczyszczalni nikt nie postawi w miesiąc 

czasu.. 

1.1.90 Barbara Grudzień (Radna)  

Panie Marku, ja nie chcę przepraszam, Panie Przewodniczący, bo ponownie wracam do, 

ja tylko już jedno zdanie powiem, tak jak pójdziemy, później tam dalej. Ja o tej 

oczyszczalni mówiłam w 2019 roku, czyli mamy już prawie 2 lata, a pan mówi dalej, że 

jest potrzeba czasu na to. Prawie 2 lata, bo to był temat rozmawiamy, lipiec, sierpień o 

tych aglomeracjach, że to trzeba się już zająć, bo już zaczęły się problemy, wtedy 

niewielkie z oczyszczalnią i mówiliśmy z roku na rok będą coraz poważniejsze, więc nie 

mówmy, że to miesiąc czy 2, bo już prawie 2 lata wałkujemy. Także naprawdę trzeba 

pomyśleć o tym, nie czekać za 5,10 lat, bo nie wiadomo, jak długo to będzie trwało, ale z 

Tymieniem trzeba zrobić coś już. To jest duże osiedle, jest szkoła i są domki do tego 

wszystkiego jeszcze jest z tego, co wiemy, MOP podłączony z szóstki, także to jest 

naprawdę bardzo poważny problem. Dziękuję bardzo.  

1.1.91 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję proszę pani Najdzion.  

1.1.92 Krystyna Najdzion (Radna)  

No witam, panie Marku, no właśnie ja chciałam dopytać, bo na komisji padło takie 

pytanie, gdzie jest podłączony MOP ze ściekami? Czy może nam pan już udzielić?  

1.1.93 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Na tą chwilę jeszcze nie, to był za krótki okres czasu, żeby dokładnie sprawdzić i 

potwierdzić tą informację.  

1.1.94 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dobrze, spytamy pana kierownika zakładu komunalnego. A jeszcze proszę pan Sławek.  
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1.1.95 Sławomir Bryliński (Radny)  

Dziękuję, Panie Przewodniczący, znaczy ja bym chciał tak odnieść się tutaj do pkt 1, bo 

omawiamy inwestycje w toku. No i tutaj mamy pierwszy punkt przebudowa drogi 

gminnej, no wiadomo tam już jest realizacja, przebudowa drogi w Wierzchominie-

Wierzchominku. Też wiemy, remont drogi do banku, no nie wiemy, ktoś tam układa 

drogę, jakiś chyba prywatny inwestor, bo żadnych informacji nie mamy. Natomiast 

chciałbym do czwartego punktu. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów, znaczy 

nie wiem, czy ten punkt jeszcze na razie nie powinien być w inwestycjach planowanych, 

bo wydaje mi się, że on nie jest jeszcze w toku, w realizacji. Może się mylę, ale wydaje się, 

że po ogłoszeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy ten punkt wtedy można mówić o 

jakiejś wykonywanej inwestycji w toku, tak inwestycji w toku. To takie moje po prostu 

tutaj spostrzeżenie, że tak ten punkt jednak mi się wydaje że w innym, w innym. 

Dziękuję. (...) 

1.1.96 Adam Gołębiewski (Radny)  

Nasuwającym się oczywiście pytaniem, jest do pkt 6 tej koncepcji rozbudowy sieci 

kanalizacyjnej, czy to już jest pewne, że Koszalin weźmie nasze ścieki?  

1.1.97 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Ja to w trakcie swojej wypowiedzi mówiłem, że mamy potwierdzoną informację, że tak, 

że przejmą te ścieki i to jeszcze z nadmiarem przewidującym rozwój gminy przez 

najbliższe przynajmniej 10 lat. 

1.1.98 Adam Gołębiewski (Radny)  

Dobrze dziękuję.  

1.1.99 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję, czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos w punkcie ścieki? Jeśli nie, ja bardzo bym 

prosił, może pana kierownika zakładu komunalnego pana Andrzeja Nowaka, żeby przy 

okazji tutaj, bo nie będziemy czekali do wolnych wniosków, jesteśmy w temacie. I 

chciałbym spytać, bo zadałem to pytanie pani skarbnik, która no nie wiedziała, że jakieś 

czy jakieś kary są za odprowadzane ścieki. Później powiedziała, że wie, ale kwotę znała 

tylko z sąsiedniej gminy, ale naszej nie. A do mnie takie informacje dotarły z sąsiednich 

gmin właśnie, że wodociągi koszalińskie obciążyły gminy dostarczające ścieki do 

oczyszczalni w Jamnie karami za niewłaściwy parametry ścieków, które są tam im 

dostarczone. Także ja bym prosił pana kierownika zakładu komunalnego o przybliżenie 

tej sprawy, czy taka kara faktycznie na naszą gminę została nałożona i co jest z tego 

powodu? 

1.1.100 Andrzej Nowak (Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w 

Będzinie)  

Witam państwa, odpowiadam na zadane pytania. Najpierw może naświetle, co jest 

przyczyną nałożenia tej kary, bo kara została nałożona. My gmina Będzino ma podpisaną 

umowę z wodociągami koszalińskimi na odprowadzanie ścieków surowych do 

oczyszczalni Jamno. Za każdy mamy określoną stawkę za zrzut 1 m³ ścieków. I też w 

umowie określone są parametry tych ścieków surowych, które możemy wprowadzać, a 

za przekroczenie dopuszczalnych norm określonych w tej umowie mamy jasno 

powiedziane, jakie będą stawki jak obliczać stawkę opłaty dodatkowej tak to jest 
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nazwane. Nadmieniam, że my te ścieki odprowadzamy surowe, czyli nie mamy żadnego 

wpływu na jakość tych ścieków, po prostu to, co jest wrzucone do kanalizacji. Jesteśmy 

zobligowani co 3 miesiące, badać te ścieki surowe i wyniki przedstawiać koszalińskim 

wodociągom, żeby oni to po prostu sprawdzali, czy dotrzymujemy warunków umowy. 

Została na nas nałożona kara za rok 2020. Nawet za ponad rok wstecz. Kara w sumie, 

która biorąc pod uwagę ilość ścieków jakość ścieków i ilość którą zrzuciliśmy została 

wyliczona kwota w sumie 530 911 zł. To mamy zapłacić koszalińskim wodociągom. 

Jednakże no ja analizując warunki tej umowy. Wydaje mi się, że się nie mylę, trochę 

została ta kara źle naliczona, znaczy za wysoka jest, bo przy naliczeniu kary tak jak 

wspomniałem, jest liczona ilość ścieków, przekroczenie w danym parametrze, i jest 

jeszcze tzw. współczynnik korygujący, który jest w zależności od przekroczenia. Załóżmy 

dla zawiesiny łatwo odpadającej 0,15 dla parametrów, gdzie przekraczamy ilość 

związków azotu czy fosforu to jest 0,3 BZ 503 i 0,5 mamy współczynnik przy 

przekraczaniu związków jonowych i niejonowych, czyli krótko mówiąc detergentów, 

które znajdują się w ściekach i to jest współczynnik 0,5. I przy naliczeniu tej kary zawsze 

brane jest pod uwagę najwyższe przekroczenie i za to jesteśmy karani. Przekraczamy te 

ścieki, jeżeli parametry związki jonowe i niejonowe tak, jak mówiłem, te detergenty jest 

współczynnik 0,5 on przy tej umowie, przy wyliczaniu nie był stosowany z tego, co widzę, 

więc można tak podejrzewam, że tu został zrobiony błąd i ta kara będzie o połowę 

niższa, tak, czyli powiedzmy te 250 000. To i tak jest dużo. Proszę Państwa, jak 

wspomniałem nie mamy żadnego wpływu na to, bo to są ścieki surowe. Może kiedyś, że 

nie było tylu tych środków chemicznych, które na co dzień używamy, to są głównie no 

środki detergenty, proszki różnego rodzaju, płyny itd. No i to jest, stąd to się bierze. Tak 

to wygląda także nie wiem, co mogę jeszcze dodać.  

1.1.101 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję. No to mamy informację, że oczywiście jest to zależne od ilości ścieków, no i 

parametrów, które są ustalone w normach, tych, które mają być zachowane. Proszę to 

może tutaj pytania rozumiem do pana Andrzeja Nowaka tak proszę pan Bryliński.  

1.1.102 Sławomir Bryliński (Radny)  

Dziękuję, Panie Przewodniczący, panie Andrzeju, a proszę mi powiedzieć informacje o 

nałożeniu takiej kary pan otrzymał z wodociągu z Koszalina, czy z Urzędu Gminy 

Będzino. Czy to wpłynęło informacja, że są nałożone kary do Urzędu Gminy i zostało 

przesłane do pana, czy bezpośrednio od razu do pana? Dziękuję.  

1.1.103 Andrzej Nowak (Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w 

Będzinie)  

Z tego, co się orientuję, to na pewno nie wiem na 100%, czy to równolegle, ale byliśmy 

my powiadomieni i na pewno gmina, bo dostałem tu wezwanie do zapłaty. I no mamy 

tutaj pieczątkę wpływu 20 maja 2021 to wpłynęło wezwanie do zapłaty to już końcowe 

do Urzędu Gminy. Do nas z gminy zostało przekazane 25 maja, także to już to jest to 

wezwanie do zapłaty. Wcześniejsza jakieś powiadomienia, które były wysyłane, też to 

było na pewno musiałbym sprawdzić ale w maju. Także wiedzieliśmy o tym 

przekroczeniu i nie ma tutaj tego się nie ukryje. Nie zamieciemy tego pod dywan, bo no 

niestety tak to wygląda.  
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1.1.104 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję dosyć poważne pieniądze. Także proszę pan Bryliński jeszcze chciał.  

1.1.105 Sławomir Bryliński (Radny)  

To znaczy ja chciałem właśnie tylko to skomentować, że drodzy państwo, widzimy teraz 

no jak po prostu są przedstawione informacje i pani skarbnik nie wie o półmilionowej 

nałożonej karze, a wie w innej gminie, że ktoś dostał większą karę. To drodzy Państwo, o 

czym my tutaj rozmawiamy. Taką kwotę to powinna być panu przewodniczącemu rady 

przedstawiona natychmiastowo, a to dzisiaj wychodzi gdzieś ukradkami dowiadujemy 

się, wzywamy pracownika do wyjaśnienia. Ludzie przecież to jest normalnie to jest 

żenujące.  

1.1.106 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję.  

1.1.107 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę to jeszcze chciałby, pan Baczyński proszę. 

1.1.108 Tomasz Baczyński (Radny)  

Dziękuję. Panie kierowniku, takie pytanie ta kara ta kwota, która została nam naliczona, 

odpowiada za jaką część gminy, ile gospodarstw domowych przyczyniło się do tego, że 

musimy zapłacić 500 000 do miejskich wodociągów do Koszalina?  

1.1.109 Andrzej Nowak (Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w 

Będzinie)  

Proszę Państwa jest to opłata za ścieki wprowadzane do oczyszczalni. A do oczyszczalni 

wprowadzamy ścieki z miejscowości Mścice, Dobre, Dobiesławiec, Podamirowo, 

Stoisław.  

1.1.110 Tomasz Baczyński (Radny)  

A procentowo ile to mieszkańców, nie orientuje się pan, ile tam mieszkańców jest? 25% 

gminy? Czyli możemy oczekiwać, że jeżeli podłączymy, tą całą gminę to możemy się 

spodziewać milionowych kar co roku.  

1.1.111 Andrzej Nowak (Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w 

Będzinie)  

Proszę państwo możemy się spodziewać takich kar, jeżeli mamy na myśli jakieś 

zabezpieczenie się przed taką sytuacją, to musimy na pewno myśleć o przy robieniu 

koncepcji czy przed wprowadzeniem tych ścieków już do oczyszczalni. Musimy myśleć o 

podczyszczaniu tych ścieków, bo no niestety do dzisiaj mogą być detergenty, jutro inne 

jakieś zanieczyszczenia, które są w tych ściekach. Tak i możemy się spodziewać, że 

trudno będzie utrzymać parametry ścieków, bo dla wodociągów to są pieniądze, oni 

szukają pieniędzy zresztą tak, jak każdy. No i. Naliczają nam naliczają wiem, że sąsiednim 

gminom też, no ale to nie jest dla nas żadne usprawiedliwienie. Na pewno od tego 

tematu nie uciekniemy.  

1.1.112 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję, proszę pan Baczyński jeszcze.  
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1.1.113 Tomasz Baczyński (Radny)  

Nie ja już dziękuję. 

1.1.114 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę, pan Sztulc. 

1.1.115 Grzegorz Sztulc (Radny)  

Dziękuję, czyli można to co słyszymy skomentować w ten sposób, że takie 

centralizowanie ciągnięcie ścieków w 1 punkt, no to nie jest czymś dobrym, bo z tego, co 

widzimy, no to ktoś prostu zacznie dyktować warunki, będziemy musieli się liczyć, 

będziemy musieli robić to, co dana firma będzie nam kazała także prosta odpowiedź 

dziękuję.  

1.1.116 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę państwa, ja może to tak podsumuje. Proszę pan Gołębiewski jeszcze. 

1.1.117 Adam Gołębiewski (Radny)  

Dziękuję. Nie wiem, bo miałem pilny telefon, czy było powiedziane o tym, że wliczane te 

ścieki, bo tam jest w miejscowości Dobiesławiec zrzut ścieków taki z beczkowozu tak? 

1.1.118 Andrzej Nowak (Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w 

Będzinie)  

Tak. 

1.1.119 Adam Gołębiewski (Radny)  

Czy tam też dolicza się tą ilość ścieków, bo wymienił pan miejscowości poszczególne, ale 

i ten zrzut czy to jest jakiś duży udział procentowy w tym zrzucie?  

1.1.120 Andrzej Nowak (Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w 

Będzinie)  

Udział procentowy tych zrzucanych ścieków to jest może maksymalnie do 5% 

dowożonych ścieków. Dodam tylko tyle, że od tego tygodnia nie przyjmujemy żadnych 

ścieków dowożonych takie ustalenia zostały podjęte z panem wójtem i nikt z zewnątrz, 

nie przyjmujemy żadnych ścieków przywożonych, ewentualnie tylko ścieki z naszych 

urządzeń, czyli jeżeli czyścimy, założmy nasze urządzenia kanalizacyjne w miejscowości 

Mścice, Dobiesławiec, Podamirowo, czy przepompownie w Strzeżenicach, jeżeli jest 

konieczność czyszczenia tych przepompowni, to wtedy tylko to dowozimy, nic innego, 

czyli nasze ścieki z kanalizacji.  

1.1.121 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Rozumiem, ewentualnie może to być z obiektów gminnych. 

1.1.122 Andrzej Nowak (Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w 

Będzinie)  

Tak dodam, że no przyjmowaliśmy te ścieki, tak jak powiedziałem w tej ilości 

maksymalnie do 5%. Dodam tylko tyle, że teraz, żeby przyjmować ścieki, nawet nie 

patrząc na parametry przywożonych ścieków, ten punkt zlewny, musi być dostosowany 

do obowiązujących przepisów, tak, czyli muszą być przebudowane, nie można już teraz 

ścieków tak zrzucać tak jak w tej chwili kiedyś, kiedyś to było zgodne z normą. W tej 
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chwili weszły nowe przepisy i należałoby podnieść jakieś koszty, żeby ten punkt 

dostosować do przyjmowania ścieków w takiej formie.  

1.1.123 Lucyna Parol (Radna)  

No w związku z tym proszę powiedzieć, jeżeli ludzie mają przydomowe szamba, gdzie te 

ścieki mogą odwozić i co będą wylewać do rowu do lasu? No bo jeżeli tu nie przyjmują, 

więc, gdzie trzeba no to mieszkańcom wyraźnie powiedzieć, bo nie ma kanalizacji 100% 

na terenie gminy i dużo domów się buduje, robią przydomowe szamba niekoniecznie 

takie, które tam się same oczyszczają, wstawiają jakieś beczki właśnie takie tymczasowe. 

I proszę powiedzieć, co mają z tym zrobić?  

1.1.124 Andrzej Nowak (Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w 

Będzinie)  

Proszę państwa, skoro nie ma, bo mieliśmy 1 punkt, który przyjmował ścieki dowożone z 

całej gminy. On był w Mścicach, jeżeli go zamknęliśmy, to można powiedzieć, że nie 

mamy miejsca przyjmowania zrzutu ścieków, czyli przyjmowania ścieków na terenie 

gminy Będzino. Zostały oczyszczalnia Koszalin, oczyszczalnia Unieście. Tylko tyle. My nie 

mamy takiego. To już są, ja nie wiem, jakie są koszty, to trzeba policzyć koszty ścieków na 

danej oczyszczalni.. (...) Jeżeli chcielibyśmy, żeby to był taki kontrolowany, to myślę, że na 

pewno musimy się liczyć z kosztami, tak strzelam, ale na pewno 0,5 mln musielibyśmy 

wrzucić.  

1.1.125 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Akurat kara by wystarczyła.  

1.1.126 Andrzej Nowak (Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w 

Będzinie)  

To są pewne określone parametr, on musi być szczelny i tak dalej tak dalej. No i też te 

punkty są teraz wyposażone od razu można powiedzieć w taki jakby małe laboratorium, 

które automatycznie bada podstawowe parametry tych ścieków tak. Bo jakie jest 

zagrożenie? Te zagrożenie jest zawsze takie, że te ścieki, które są dowożone ze 

zbiorników bezodpływowych, jeżeli ten zbiornik jest zgodnie z nazwą bezodpływowy, 

czyli podejrzewam że jest opróźniany przynajmniej raz miesiącu, to te ścieki na pewno są 

tam zagniłe, czyli mają przekroczone wskaźnik pH, a to są duże kary za przeproszeniem 

PH. A jeżeli jest to zbiornik, który nie spełnia norm tych, jeśli chodzi o szczelność, czyli 

jest wywożony raz na kilka miesięcy, czyli to co w formie rzadkiej wypływa gdzieś, nie 

wiem do gruntu czy jest odprowadzane, a wozem asenizacyjnym zabierane jest tam raz 

na pół roku osady gęste, no to to jest tragedia dla naszych urządzeń, bo od razu nam się 

pompy zapychają no i dodatkowo parametry tych ścieków, są takie, że, lepiej ich nie 

wprowadzać, bo gdybyśmy mieli wodociągi by nam to zbadały, to co my wrzucamy w 

tym momencie, czyli są takie parametry tych ścieków, no to się byśmy się nie pozbierali, 

bo oni wtedy nam policzyli załóżmy za cały miesiąc tak. (...) 

1.1.127 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Nie mówiąc jeszcze o tym, że może tam trafić gnojowica jeszcze wrzucana w tych 

ściekach a to już jest tragedia dla oczyszczalni.  
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1.1.128 Andrzej Nowak (Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w 

Będzinie)  

Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co jest w danej beczce przywiezione tak. No jednak nie 

mamy teraz takiego punktu przyjmowania ścieków na terenie gminy.  

1.1.129 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Tutaj pozostaje chyba rozmowa z przewoźnikami, którzy wykonują te usługi, mają 

koncesje na terenie gminy i wywóz do oczyszczalni w Jamnie chyba najbliżej no a 

wiadomo, że to na pewno i koszty transportu i będzie to na pewno drożej.  

1.1.130 Andrzej Nowak (Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w 

Będzinie)  

Z tego, co otrzymałem właśnie informację od tych firm, które mają koncesje na 

prowadzenie takich usług na terenie gminy Będzino. No to tak potraktują. No tak do 

tematu podejdą. Po prostu będą te ścieki odbierane od mieszkańców, ale w innej cenie.  

1.1.131 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję proszę, czy ktoś jeszcze chciałby zadać pytanie? Ja proszę Państwa, podsumuje 

to może w ten sposób. (...) 

1.1.132 Sławomir Bryliński (Radny)  

No panie Marku, tutaj no dowiedzieliśmy się, jaka kara została nałożona no i dalej 

podziela pan zdanie, że jednak część zachodnią gminy Będzino powinniśmy tłoczyć te 

wszystkie ścieki do Koszalina. Czy jednak może jakieś wątpliwości się pojawiły u pana czy 

dalej pan twierdzi, że to jest najlepsze rozwiązanie?  

1.1.133 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Szczerze, mówiąc żadnych wątpliwości, bo w innym przypadku musielibyśmy gromadzić 

te ścieki, na terenie gminy Będzino. I co z nimi dalej zrobić?  

1.1.134 Sławomir Bryliński (Radny)  

Panie Marku, no wydaje mi się, że jednak tutaj w grę wchodzi budowa oczyszczalni 

ścieków na terenie gminy.  

1.1.135 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dlatego proszę państwa ja bym chciał tutaj to, w jakiś sposób podsumować, bo 

koncepcja pierwsza, która toczy się nie wiem z rok już chyba nie wypaliła z Mielnem. No 

to rybka popłynęła do Koszalina. Wędka zarzucona, rybka połknęła haczyk i co dalej? I 

teraz proszę państwa, wodociągi przyjmą, owszem, no ale jak łupną nas w przyszłym 

roku 2 000 000, znaczy nie mówię w przyszłym roku po podłączeniu tego, no to tylko 

prowadzić taką oczyszczalnię. Natomiast mając własną oczyszczalnię, proszę państwa. 

My nie mamy takich problemów. My tylko badamy to, co ma z tej oczyszczalni wypłynąć. 

I to jest podstawowe zadanie, a nie jesteśmy zdani na firmę, która przyjmuje te ścieki. 

Czy ta firma do tego podchodzi uczciwie, też nie wiemy i też może nas tutaj karać i tego 

nie udokumentujemy, a kto proszę państwa za te ścieki zapłaci wtedy? Mieszkańcy, bo tą 

kary trzeba wpakować już w tej chwili koszt odbioru ścieków, a stawka w gminie może 

być tylko 1. Nie może być 2 stawek, czy ci co, odprowadzając czy ci co nie odprowadzają. 

I dlatego bardzo proszę o przemyślenie. Panie Marku, a szczególnie pan wójt, bo brnie 
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złą drogą, bardzo złą drogą. Wbrew temu, jak to zaopiniowała Rada Gminy, bo 

opisywanie w gazetach, że koszt wybudowania oczyszczalni w Tymieniu to jest 30, 

40 mln jest kompletną bzdurą. Ja rozumiem 30, 40 mln w perspektywie lat wykonanie 

całej instalacji zachodniej części gminy. To jeszcze się mogę zgodzić. Natomiast jeśli pan 

wójt nie był, to niech pan wójt przyjedzie do Rosnowa, niech pan wójt porozmawia z 

wójtem Kłosowskim, bo ma już projekt i przygotowaną dokumentację na oczyszczalnię w 

Boninie. I niech zobaczy, ile to kosztuje wg realnych cen. A kiedy mieliśmy możliwość 

przy aglomeracji Tymień otrzymać dofinansowanie w granicach nawet 90%, to proszę 

pana ta decyzja, ale ona to to niebyła przemyślana, to tylko, żeby zrobić wbrew radzie. 

Wbrew radzie, która akurat tu myśli i w tym przypadku jest douczona. A Państwo jako 

fachowcy. Nie wiem brniecie w bardzo złym kierunku. I proszę to wyhamować, nie 

wydawać pieniędzy na bzdurne koncepcje, tylko zająć się aglomeracją Tymień, 

przygotować budowę oczyszczalni w Tymienu. Takie jest moim zdanie. (...) 

1.1.136 Adam Gołębiewski (Radny)  

Jest ru napisane, że na zlecenie gminy Będzino koncepcję kanalizacji ściekowej w 

układzie grawitacyjnym poszczególnych miejscowości gminy Będzino 45 wsi. Czyli ta 

część zachodnia ma 45 wsi, czy wśród tych wsi, ja to nazwę miejscowości należą albo 

osady Wiciąże osada pierwsza czy należy do tego Pakosław, czy należy do tego Podbórz, 

czy należy do tego Smolno w tych miejscowościach w tej koncepcji, czy takie 

miejscowości do tego też przynależą?  

1.1.137 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Precyzyjnie nie odpowiem, bo mam część rysunkową już wynikającą z koncepcji, ona nie 

jest jeszcze zamknięta oczywiście, ale nie liczyłem, nie liczyłem przyznaje się bez bicia że 

nie liczyłem.  

1.1.138 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

No tak przy tej koncepcji jeszcze to jeszcze dopowiem, bo pan Marek nie wie, ale MOP w 

Tymieniu jest podłączony do kanalizacji oczyszczalni w Tymieniu. Czy kończymy ten 

punkt? Przechodzimy proszę, panie Marku, kontynuować następny punkt inwestycje 

planowane do realizacji.  

1.1.139 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Zostaniemy w temacie kanalizacji, mowa tu jest o kanalizacji sanitarnej odcinka (...) 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeżenice wg koncepcji było tam planowane, 

sumarycznie rzecz ujmując 1400 m kanalizacji. W tym część 800 m kanalizacji tłocznej i 

600 m kanalizacji grawitacyjnej. Zostały już odczytane oferty z trzeciego już 

postępowania w sprawie wyłonienia wykonawcy w trybie ustawy o zadaniach 

publicznych. Złożono oferty znacznie przekraczają koszty, które są zapewnione w 

budżecie i prawdopodobnie to będzie stanowiło podstawę do unieważnienia tego 

żrównież przetargu. Inwestycja w tym zakresie była dofinansowana, czy jest ona w 

dalszym ciągu dofinansowana ze środków unijnych w wysokości 376 553 zł. To jest 

właściwie końcówka tej kwoty wynikająca z ogólnej koncepcji budowy kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice. Prawdopodobnie 

będziemy rozmawiać, oczywiście z Urzędem Marszałkowskim, czy można ją przeznaczyć 

w tym przypadku wyłącznie na opracowanie dokumentacji projektowej, bo jak się 
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okazuje na realizację raczej nie wystarczy. Jakieś pytanie może do tej części, bo 

chciałbym przejść ewentualnie do następnego punktu? 

1.1.140 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Ja może nie tyle pytanie, co tutaj też chciałbym wyrazić swoją opinię, bo jest to 

inwestycja nie przygotowana zbyt pochopnie. Podpisana umowa z urzędem 

marszałkowskim, było tam prawdopodobnie jakieś pozostały niewykorzystane środki z 

inwestycji wykonywanej przez starą władzę, czyli projekt budowy kanalizacji 

Dobiesławiec-Podamirowo. Zakres prac, który tu był na pewno był niedoszacowany, zbyt 

pochopnie podjęta podpisana umowa z urzędem marszałkowskim o dofinansowanie. I 

stąd te problemy. Trzeci przetarg i nie można rozstrzygnąć i się nie rozstrzygnie, proszę 

państwa, zwłaszcza że przy grzebaniu się przy tej inwestycji przez rok czasu to też i 

koszty materiałów wzrosły w międzyczasie robocizny. I tutaj nie ma szans, a jak wiemy, 

najniższa oferta ostatniego przetargu, opiewała na 1 088 000, czyli niemalże dwukrotna 

kwota tego, co jest zabezpieczone w budżecie. No i tutaj w perspektywie obiecana 

jeszcze droga po kanalizacji. To nie wiem, kiedy te inwestycje, nawet chybo je powinna 

się zdjąć z inwestycji planowanych, bo nie wiem, ta realizacja jest wręcz nierealna przy 

takim dalszym działaniu.  

1.1.141 Lucyna Parol (Radna)  

Ja chciałam jeszcze zapytać albo tu nie zrozumiałam, czy źle usłyszałam, że pieniądze te 

376 000, co pozostały, że pan powiedział, że w tej chwili będziecie państwo pisać do 

urzędu marszałkowskiego, żeby to przeznaczyć na dokumentację, więc ja czegoś nie 

rozumiem. Jest inwestycja, to powinno być już dokumentacja całą na tę inwestycję, a 

później realizacja, a teraz jak jest w końcu ta inwestycja jest ta dokumentacja, na 

podstawie której miała być zrealizowana ta inwestycja? Czy to wszystko jest jeszcze 

pływa w powietrzu, nie ma dokumentacji a inwestycja była zaplanowana. Proszę mi 

wyjaśnić może ja mówię źle to zrozumiałam, ale 376 000 pan powiedział, że będziecie 

państwo pisać, żeby za te pieniądze zrobi dokumentację. 

1.1.142 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Ja się odwołam do tekstu, który tutaj przygotowałem. W pierwszym zdaniu jest zakres 

inwestycji w trybie zaprojektuj wybuduj. Tu odpowiedź się właściwie kryje pod tą 

definicją. Ta kwota była rezerwowana na obydwa elementy, czyli projekt budowlany 

wraz z pozwoleniami na budowę i realizację tej inwestycji. Przypuszczam, że nie tyle 

kwoty co czas realizacji, jest tutaj tym elementem dominującym czy deklasującym tą 

inwestycję, bo czas jest określony do maja przyszłego roku, a brakuje trochę czasu na 

przeprowadzenie pełnej procedury łącznie ze środowiskową na opracowanie 

dokumentacji projektowej, ale tak zostały opracowane i zawarte, jak gdyby parametry w 

umowie z urzędem marszałkowskim. Ja tu nie byłbym tak dalekosiężny we wnioskach, 

czy to było niedoszacowane, czy pochopnie podpisana umowa. Była dokumentacja 

przygotowana, na to została podpisana umowa. Niezależnie od nas od Urzędu Gminy, 

toczą się tak a nie inaczej poszczególne postępowania. Na to nie mamy wpływu i tutaj 

taki komentarz wydaje mi się niestosowny, ale to jest moje zdanie.  

1.1.143 Lucyna Parol (Radna)  

Więc tak proszę mi powiedzieć, teraz, więc jak były ogłaszane przetargi, to były na co, na 
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dokumentację? Ogłaszamy przetargi tej inwestycji, czy już na wykonanie tej inwestycji, 

bo naprawdę czegoś tu do końca nie rozumiem, bo jeżeli przetarg na wykonanie 

inwestycji, to uważam, że taka inwestycja jest przygotowana, są projekty, wiadomo, co 

ma być zrobione, jaką mamy kwotę na to właśnie i wtedy ogłaszamy przetarg tak, czyli 

przystępujący do wykonania tej inwestycji, ma czarno na białym. Wie, co będzie robił. 

Wie, jaką zrobić kalkulację. Ja teraz nie bardzo rozumiem, na co był ten przetarg, na 

wykonanie? N ale jak na wykonanie, jak Pan teraz mówi, że te pieniądze trzeba 

przeznaczyć na dokumentacje, na projekty?  

1.1.144 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Ja jeszcze raz może spróbuję wytłumaczyć, bo wydawało mi się, że sama definicja 

zaprojektuj i wybuduj jest jasna i czytelna. Tak oczywiście w 1 zamówieniu publicznym 

firma, która się podejmuje tego przedsięwzięcia, ma zaprojektować całą inwestycję i ją 

zrealizować. Ja tu nie wiem, co jeszcze mogę dodać ewentualnie, żeby uprościć tą moją 

wypowiedź. To jest dwa w 1. Taka jest technologia tego dofinansowania tak podpisanej 

umowy z urzędem marszałkowskim.  

1.1.145 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Ja dziękuję, ja może jeszcze tutaj się zwrócę do pana wójta, bo on to powinien usłyszeć, 

że zbyt pochopnie rozdysponował 1,4 mln czy tam 1,3 mln z groszami, które otrzymał 

covidowskie środki w miesiącu wrześniu ubiegłego roku, bo właśnie tymi środkami 

można było łatać takie brakujące środki na poszczególne inwestycje, a jeżeli chodzi o 

drugę Kładno to wystąpić z wnioskiem o pozyskanie innych funduszy, z innych źródeł i to 

by było możliwe, a w tej chwili po prostu tutaj nie widzę innej możliwości, tylko 

zwiększenie środków na budowę kanalizacji, poprzez wzięcie kredytu albo zaniechanie 

jakiejś inwestycji, bo tu inaczej się już nie da. I teraz trzeba to robić szybko, trzeba podjąć 

jakieś decyzje, bo do maja 2022 roku nie wykonacie tej inwestycji, mimo aneksu, który 

macie podpisany z urzędem marszałkowskim, kolejnego następnego aneksu urząd 

marszałkowski już z wami nie podpisze. Jestem tego pewny, bo to nie można się bawić w 

ciuciubabkę. Proszę kończymy ten ten temat, budowa świetlicy w Popowie, proszę pan 

Marek.  

1.1.146 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Jesteśmy na etapie opracowania dokumentacji koncepcyjnej, która będzie w dalszej 

mierze służyła jako element projektu budowlanego włącznie z pozwoleniem na budowę. 

Czy to będzie odbudowa świetlicy, czy budowa świetlicy, to to jest kwestia 

doprecyzowania, tylko i wyłącznie w kwestiach technicznych. Złożyliśmy wniosek o 

dofinansowanie w wysokości 750 000. I to otrzymaliśmy w ramach rządowego funduszu 

inwestycji lokalnych. Inwestycja jest no dwuletnia raczej, bo wydaje mi, że te 4 do 5 

miesięcy będzie trwało opracowanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem 

niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. To nam pozwoli na opracowanie kosztorysu 

inwestorskiego szczegółowego i przystąpienie do kolejnego etapu, czyli wyłonienia 

wykonawcy na realizację tego przedsięwzięcia. Także inwestycja raczej dwuletnia. (...) 

1.1.147 Tomasz Baczyński (Radny)  

Panie Marku, no bardzo dobrze że się udało pozyskać te środki bardzo dobrze, że tam 

będzie coś odbudowywane. Proszę powiedzieć, jak duża będzie ta świetlica, i co tam 
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będzie się znajdowało, co jest tam planowane? 

1.1.148 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Znaczy planowane jest odtworzenie w gruncie rzeczy schematu, który był do tej pory 

podstawą funkcjonowania tej świetlicy, z dostosowaniem oczywiście do aktualnych 

przepisów w szczególności sanitarnych, czyli m.in. toaletą dla niepełnosprawnych. Jeśli 

chodzi o funkcję to ona w niczym się nie będzie różniła, oprócz tego, co było wcześniej w 

tej części spalonej. Takie były sugestie, że tak powiem dyrektora Gminnego Ośrodka 

Kultury i tego się trzymamy. Mam oczywiście, że tak powiem dostępne u mnie są 

materiały w postaci rzutów poszczególnych kondygnacji, więc też można się z tym 

zapoznać. 

1.1.149 Tomasz Baczyński (Radny)  

Nie orientuje się pani, jaka wielkość tego budynku będzie.. 

1.1.150 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Tzn ona jest odrobinę większa, przynajmniej taka była sugestia, że ona jest odrobinę 

większa od tego istniejącego budynku ze względu na brak potrzeby w tej sytuacji 

rozbiórki istniejących fundamentów i rozmiękczania w gruncie rzeczy tej warstwy nośnej 

gruntu. W związku z tym tam chyba 80, czy 1,5m jest że tak powiem większa od tej 

istniejącej. 

1.1.151 Tomasz Baczyński (Radny)  

Ile miała istniejąca? 

1.1.152 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

No w takie szczegóły to ja z pamięci nie chciałbym. No nie no bez przesady, dlatego 

mówię odwołuje się nie do pamięci tylko do dokumentów, które mam u siebie na biurku, 

więc w każdej chwili proszę czy mogę je udostępnić, czy można się z nimi zapoznać, nie 

widzę problemu. (...) 

1.1.153 Sławomir Bryliński (Radny)  

To znaczy się panie Marku, bo Pan na początku wspomniał budowa czy odbudowa, to 

zasadnicza różnica. No ja bym chciał żeby Pan sprecyzował, bo jeżeli zostanie na 

fundamentach, tych które tam są to odbudowa, ewentualnie rozbudowa troszeczkę. Czy 

fundamenty będą zlikwidowane i budujemy na nowo.  

1.1.154 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

A tutaj wchodzimy w technologię i ewentualne koszty samej dokumentacji projektowej, 

bo w przypadku odbudowy musielibyśmy dodatkowo zlecić ekspertyzę techniczną, która 

by oceniała istniejący stan konstrukcji nośnej fundamentów po spaleniu, a wg mojej 

takiej ogólne oceny wydają mi się że się nie nadają i to byłyby pieniądze wrzuconwe w 

błoto. W związku z tym w przypadku budowy z pominięciem istniejącego stanu rzeczy 

wykonanie polegałoby tylko na rozbiórce do wysokości poziomu, że tak powiem 

projektowanej posadzki, bez wchodzenia w dodatkowe koszty opracowania ekspertyz, 

czy też rozbiórek właśnie istniejących fundamentów, stąd ta różna terminologia 

nazewnictwa, ale ona ma bezpośredni związek z ewentualną koniecznością ponoszenia 

dodatkowych kosztów opracowań, a ty wydaje mi się, że nie ma co brnąć w dodatkowe 
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koszty, skoro można ją uprościć i ewentualnie odbudować krótko mówiąc. (...) 

1.1.155 Eugenia Imbiorowska (Radna)  

Skoro tak duża inwestycja, to ile mieszkańców liczy ta miejscowość? (...) 

1.1.156 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

A nie odpowiem, nie wiem. Nigdy w ten sposób nie kalkulowałem danej inwestycji w 

stosunku do ilości mieszkańców. To bardziej polega na tym, że przywracamy stan 

poprzedni, być może z drobną modernizacją. (...) 

1.1.157 Tomasz Baczyński (Radny)  

Dziękuję, panie Marku, bo jeszcze tak dopytam, bo wspomniał pan o rzutach. Ile 

kondygnacji będzie miał ten budynek? 

1.1.158 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Parter, plus poddasze użytkowe. 

1.1.159 Tomasz Baczyński (Radny)  

Aha dziękuję.  

1.1.160 Andrzej Jóźwiak (Radny)  

Proszę Pana mam takie pytanie 750 000 dofinansowanie, jakie planujecie koszt ogólny 

tej inwestycji dla tej miejscowości. 

1.1.161 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Tak jak już wspomniałem na dzisiejsze roboty, jak gdyby zamykają się na etapie prac 

koncepcyjnych. Dopiero opracowanie szczegółowego projektu budowlanego wraz z 

pozwoleniami i uzgodnieniami da nam podstawę do stworzenia kosztorysu 

inwestorskiego i dopiero wtedy będzie wiadomo dokładnie, jakie koszty wg tego 

kosztorysu inwestorskiego będą przewidywane. No można tu się pokusić, oczywiście, 

żeby podsumować tą koncepcję również, jakimś szacunkowym kosztem realizacji, ale w 

tej chwili nie znam tych wyników jeszcze, dlatego mówię że ona się dopiero domyka, jeśli 

chodzi o kształt i funkcję. Natomiast nie znamy jeszcze nawet tych przykładowych 

szacunkowych kosztów. 

1.1.162 Andrzej Jóźwiak (Radny)  

Ale razy 2 chyba dofinansowania na pewno tak? 

1.1.163 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Nie chciałbym tutaj strzelać daleki jestem od tego, żeby strzelać kulą w płot.  

1.1.164 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dobrze dziękuję. Ja jeszcze tylko takie pytanie, czy odbudowa czy tam remont tej 

świetlicy, ma to jakiś związek też z budowaną tam Strzelnicą i środkami ewentualnie z 

grupy rybackiej?  

1.1.165 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

To znaczy są uwzględniane również nawet i chyba został złożony wniosek do grupy 

rybackiej, ale nie potrafię odpowiedzieć, bo tutaj bardziej koleżanka Kasia Lewandowska 

mogłaby też coś powiedzieć na ten temat. Natomiast innego związku nie ma. Dlatego 
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mówiłem już, że tak powiem przedmówcy, że odtwarzamy, jak gdyby tą funkcja która 

była do tej pory w tym istniejącym budynku, czyli większych zmian nie ma oprócz 

zastosowania do przepisów.  

1.1.166 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję. Proszę przechodzimy do następnego punktu remont pomostów.  

1.1.167 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Tak jest, remont pomostu, budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Podamirowo w 

ramach zadania poprawa infrastruktury turystycznej, na terenie gminy Będzino w roku 

2020 pierwsza faza, jak gdyby nastąpiła tej realizacji, teraz będziemy przystępować do jej 

zakończenia, czyli dokończenia budowy pomostów części zachodniej 75 niemalże 

metrów, części wschodniej 62 z kawałeczkiem wraz z budową tej części typowo 

rekreacyjnej, czyli tą wiatą rekreacyjną i naprawą slipu. Myślę, że w przyszłym tygodniu 

również pojawi się już, że tak powiem ogłoszenie w celu wyboru wykonawcy tejże 

inwestycji, żeby jak najszybciej w miarę możliwości w tej początkowej fazie sezonu, żeby 

była ona możliwa do dalszego funkcjonowania. Szacowana kwota to jest bodajże coś 

koło 120 000 z kosztorysu inwestorskiego (...). 

1.1.168 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Tu mamy 216. 

1.1.169 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Nie nie, my mamy na dokończenie tej inwestycji łącznie 120 z kosztorysu szacunkowego 

inwestorskiego. Czemu łącznie?  

1.1.170 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

No budowa pomostu mamy zapisane tutaj. Wartość całkowita zadania 216 000. 

1.1.171 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Tak, ale ta pierwsza część, która została w zeszłym roku wykonana to było tam gdzieś 

koło 45 tysięcy jak dobrze pamiętam, czyli to wyszłoby w granicach 100, o ile w wartości 

w wyniku zamówienia publicznego nie ulegnie zmianie. To zamknęłoby się w granicach 

165, czyli mniejszej kwoty niż była szacowana. 

1.1.172 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Czy są pytania w tym temacie? Jeśli nie ma, to proszę następny punkt.  

1.1.173 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Przystąpiliśmy już do wyłonienia jednostki projektowej do opracowania dokumentacji na 

remont drogi w Strzeżenicy. Myślę, że w przyszłym tygodniu będzie podpisana umowa 

na opracowanie dokumentacji projektowej, która obejmuje, znaczy niespełna 1000 m 

drogi, żeby nie wchodzić w decyzje środowiskowe, mająca na celu poprawę sytuacji 

dojazdu do miejscowości i poruszanie się po niej. Efekty będą widoczne dopiero po 

opracowaniu dokumentacji, jak i kosztorysu inwestorskiego oczywiście, co będzie 

stanowiło podstawę do składania jakichkolwiek wniosków o dofinansowanie, czy też z 

funduszu dróg samorządowych czy przez innych umożliwiających złożenie wniosku w 

tym zakresie. Kolejnym z elementów projektowych drogi jest remont drogi w Tymieniu.  
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1.1.174 Sławomir Bryliński (Radny)  

Ja chciałbym panie Marku, chciałbym dopytać na temat drogi w miejscowości 

Strzeżenice, a czy tam na tej drodze też jest przewidziana kanalizacja na tej drodze 

wprowadzona?  

1.1.175 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Na tę chwilę nie. Tak jak mówię nie mamy ani projektu ani wykonawcy, który by się tą 

częścią projektową zajął. To wynika poprzedniego streszczenia inwestycji. 

1.1.176 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Bo kanalizacja ma przebiegać tej drodze, która..  

1.1.177 Sławomir Bryliński (Radny)  

No właśnie o to dopytuje.. 

1.1.178 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

No tak ale tak mówi projekt budowany nie ma z tym nic wspólnego. 

1.1.179 Sławomir Bryliński (Radny)  

No właśnie teraz chodzi o to tutaj już zajmujemy się remontem drogi, gdzie kanalizacja 

ma być wykonywana, czy to żeby remont drogi wyjdzie szybciej niż kanalizacja.  

1.1.180 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Proszę się martwić na zapas. Narazie jeszcze nie realizujemy tej drogi. Nie mamy jeszcze 

projektu na kanalizację w tej drodze. 

1.1.181 Eugenia Imbiorowska (Radna)  

Panie Marku, ale mieszkańcy już mieli rozmowy z panem wójtem i mają obiecane, że ta 

droga będzie robiona, że dofinansowanie w sierpniu już będzie i w tym roku będzie 

zaczęta także proszę to wyjaśnić mieszkańcom, że oni tej drogi nie będą mieć w tym 

roku, bo to jeszcze nie wiadomo, czy w przyszłym dojdzie do realizacji.  

1.1.182 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Ma pani rację, to jest cały proces oczywiście, że tak, na którego wyniki nie mamy tutaj 

większego wpływu.  

1.1.183 Eugenia Imbiorowska (Radna)  

Bo wszyscy tak już zacierają ręce, że będą mieć drogę ale okazuje się, że nie będzie po 

prostu to jest tylko obiecanka pana wójta dziękuję.  

1.1.184 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Zrozumiałe, że wykonanie tej drogi jest związane z wcześniejszym wykonaniu 

kanalizacja, a tutaj perspektywy są odległe, a jeszcze w ślad za tym no możliwość 

dofinansowania tej inwestycji, także to jest też na tą chwilę płynna rzecz, natomiast 

planować można no ale to na pewno będzie inwestycja teraz tak, remont drogi Tymień 

proszę.  

1.1.185 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Remont drogi w Tymieniu. Jest opracowana dokumentacja projektowa, są również 

kosztorysy inwestorskie. Została złożona znaczyć wniosek został złożony do 
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dofinansowania w tym zakresie. Jak będzie, że tak powiem podpisana umowę na 

dofinansowanie, zapewne będzie rozstrzygnięty przetarg na realizację tej inwestycji. 

Kolejnym jego etapem jest Tymień-Strachomino, ale to (...) wpół zdanie mnie tutaj pan 

przewodniczący wstrzymał, miałem to właśnie powiedział, że się wstrzymuje..  

1.1.186 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

No dobrze to niech pan opowie o dalszym ciągu tej drogi, a później razem się do tego 

odniesiemy do tych punktów, bo to jest 1 droga (...) od jedenastki do drogi powiatowej w 

Strachominie.  

1.1.187 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Wydawało się celowym, żeby to połączyć i określić to jako 1 ciąg zdarzeń. A pytania 

możemy oczywiście podsumować po odczytaniu tej informacji. Pozostały odcinek 

obejmuje około no ponad 3 km odcinka drogi. Plany są takie, a żeby cały ten odcinek 

zrobić w płytach betonowych. W pełni że tak powiem wypełnionym pasie drogowym, nie 

tylko w poszczególnych odcinkach pod koła samochodu, że się tak wyrażę wraz z 

chodnikiem i ewentualnie na tyle szerokim, żeby można było z niego korzystać jako 

ścieżki rowerowej. Zaczyna się mniej więcej po kilometrze od skrzyżowania z DK 11 

doprowadza do samej miejscowości Strachomino oczywiście. Jeśli chodzi o pytania, 

proszę bardzo. 

1.1.188 Barbara Grudzień (Radna)  

(...) Wałkowaliśmy ten temat dosyć na wspólnym posiedzeniu komisji we wtorek. I 

poprosiłam pana o przesłanie mi mapy tej drogi planowanej, za to dziękuję bo przesłał 

mi pan. Może miałam trochę za mało czasu, żeby przeanalizować to bardzo dokładnie 

trochę przeanalizowałam najważniejsze punkty. I takie moje pierwsze pytaniem czy te 

mapy, jakie otrzymałam, zostały faktycznie dołączone do wniosków składanych na 

dofinansowanie, czyli dostałam informacje, że pierwszy taki wniosek był złożony 

10 sierpnia. No i teraz jest wniosek z tych terenów tzw. popegeerowskich ja krótko 

mówię. Czy to jest jedyny projekt, czy są jeszcze jakieś inne? Te mapy.  

1.1.189 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

To jest druga wersja projektu. Pierwotny projekt do tego pierwotnego wniosku poszedł 

w kształcie takim, no jakby to powiedzieć troszeczkę innym niż ten, który pani otrzymała. 

Tam w pierwszym rozwiązanie nie było tej dwumetrowego chodnika, który spełnia 

funkcje ciągu pieszego właśnie i tej ścieżki rowerowej. W tym materiałach, które pani 

otrzymała te elementy, są uwzględnione oczywiście. 

1.1.190 Barbara Grudzień (Radna)  

Czyli ten projekt, który otrzymałam, te mapy to są to, co poszło do tych terenów 

popegeerowskich, najbardziej aktualnym wniosek. 

1.1.191 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Tak tak. Oczywiście oczywiście. 

1.1.192 Barbara Grudzień (Radna)  

Dziękuję, więc w związku z tym nasunęły mi się takie wątpliwości co do zgodności tego, 

co usłyszałam na tym naszym wspólnym posiedzeniu komisji, treści tych składanych 



64 
Transkrypcja z XXXVI Sesji Rady Gminy w Będzinie, 28.05.2021 r. 

 

wniosków, a to, co przedstawia projekt na mapie. Ja to sobie tak napisałam, żebym 

czegoś nie pominęła i nie pokręciła trochę. Żeby się upewnić, że wiem, o czym mówię 

przedwczoraj przyjechałam samochodem, żeby zmierzyć mniej więcej metry, kilometry. 

Wczoraj natomiast z sołtysem przeszliśmy się od prawie tego sklepu, przy bloku 27 do 

końca tej tak, gdzie ma się zakończyć ta droga w kierunku Tymienicy. Tak dla informacji, 

w związku z tym, że mieszkańcy Tymienia w ogóle nie wiedzą nic na temat tego, jak ta 

droga ma wyglądać, bo nikt nie był informowany, ani rozmowy z sołtysami, ani z 

mieszkańcami, czy z radą. Ja też do tej pory nie wiedziałam o tym, że coś takiego jak ta 

droga ma wyglądać. Nie wiem, czy z Panią Dianą była jakaś nowa, ale ja w każdym bądź 

razie na ten temat nic nie wiem. I mam przed sobą, tą mapę. Nie wiem, czy pan ma te 

mapy, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy, gdybym zadawała następne pytania?  

1.1.193 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

No przed sobią nie mam tych materiałów.  

1.1.194 Barbara Grudzień (Radna)  

Bardzo proszę (...). Stąd jest taka moja prośba, żeby się uzbroić w cierpliwość. Jest 

zapisane, były uzgodnienia, to dokładnie teraz ustaliłam z sołtysem. 23 czerwca było 

spotkanie wspólne sołtys, rada, radni pani Diana też wtedy chyba na tym spotkaniu była 

i ustalaliśmy z panem Markiem ewentualnie, jakbyśmy, jak by mogła wyglądać nasza 

droga. Były oczywiście dyskusje, żeby ta droga była w asfalcie, i tak dalej. No, ale tutaj 

nas pan przekonywał, że robiąc cały odcinek tej drogi, to będą koszty bardzo duże, 

ponieważ tam pozwolenia środowiskowe inne i czasowo i kwotowo. To wszystko jest 

dosyć czasochłonne i wypracowaliśmy taki wspólny wniosek, że będzie to na 3 etapy. 

Więc pierwszy etap, i żeby to były drogi robione do wielkości km, bo nie potrzeba 

pozwoleń środowiskowych i jakiś tam innych spraw. I pierwszy etap miał być do km. I to 

miało być tak, że do drogi zjazdowej, do jak się zjeżdża do bloku 28, 29 miał być asfalt. 

Dalej była rozmowa, że będą płyty i rozmawialiśmy tam nawet, żeby to płyty nie były na 

tylko na takie dwuczęściowe, a w środku grunt, tylko, żeby to była ta część drogi pełna. 

Pan tutaj wspomniał na wspólnym posiedzeniu komisji, że na sugestie wójta z tego, co 

wiem, to taką sugestię dał sołtys Tymienia, bo nawet zdjęcia zrobił z jakichś 

miejscowości, jak fajnie wygląda droga płytowa z płyty pełnej. I takie wnioski my 

prosiliśmy, żeby to po prostu ująć. No i co się okazało? Pan na naszym wspólnym 

posiedzeniu komisji, powiedział, że droga będzie asfaltowa do tego momentu, gdzie jest 

w tej chwili asfalt, czyli 538 m. No tak mi pan powiedział na komisji i taki zapis jest we 

wniosku.  

1.1.195 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Była mowa o 700 m tak dobrze pamiętam.  

1.1.196 Barbara Grudzień (Radna)  

Nie, nie nie. 538 m panie Marku i taki jest zapisane. We wniosku do tych terenów 

popegeerowskich jest zapis taki, że będzie inwestycja na remont drogi gminnej na 

odcinku 520 m oraz przebudowa na odcinku od 520 do 982. To są 2 różne rzeczy. W 

momencie, kiedy ja w maju złożyłam interpelację w sprawie tej drogi, dano mi też 

wniosek, jaki był złożony na 10 sierpnia. I proszę państwa w tym wniosku jest wyraźnie 

zapisane, że droga bitumiczna zgodnie z tym, co było powiedziane i z tym zapisem we 



65 
Transkrypcja z XXXVI Sesji Rady Gminy w Będzinie, 28.05.2021 r. 

 

wniosku jest, że bitumiczna będzie od szesnastego metra, ponieważ od jedenastki 16 m, 

to jeszcze jest krajówki, więc do 538 metra, czyli dokładnie do końca obecnego asfaltu 

będzie asfalt. Natomiast od już dalszego metra od tego 538 metra do 998 droga z płyt 

ażurowych żelbetonowych. Taki jest zapis w tym wniosku składamy. Także to nie są moje 

jakieś tam wymysły proszę państwa, tylko jest to stwierdzone na podstawie tego 

wniosku. Natomiast tak jak mówiłam, analizowałam te mapy i proszę państwa (...) na 

planszy nr 2 jest tu fajnie jest cały czas od początku do i plansza nr 3 wykazuje jest 

faktycznie asfalt wykazany ten 538m, ale proszę państwa na mapce, dlatego się pytałam, 

czy jest drugi projekt. Z tej mapki wynika, że asfalt ma być do metra 713. 

1.1.197 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Tak jest. 

1.1.198 Barbara Grudzień (Radna)  

We wniosku jest 538 proszę państwa. Tu jest, że do 713 metra. Tak to co pan Marek mi 

na wspólnym posiedzeniu komisji powiedział, że się kłócę o niecałe 200 m, bo właśnie o 

te 200 m asfaltu się kłócę, ponieważ, jeżeli asfalt to asfalt jest od 6 do 7 m, a płyty 

betonowe zgodnie z tym zapisem we wniosku, jeżeli będą z płyt, to jest szerokość 3 m. 

Więc proszę państwa ten odcinek, gdzie jest tak duże nasilenie ruchu, tam sobie 

przeliczyłam, że od tego końca asfaltu to jest od bloku 24 do 29 jest 108 lokali. Dalej jest 

już budowane, są budynki inne mieszkaniowe, czyli na tzw. Tymienicy też mieszkają 

ludzie, więc my w połowie to, co mówiłam w połowie tego projektu z 6-metrowej drogi 

asfaltowej zgodnie z wnioskiem zwężamy na 3 m ito jeszcze z płyt betonowych. Nie 

wiem, jak to się ma, jeżeli jest we wniosku, bo tu pan Marek też wspomniał, że tam w 

uzgodnieniu z wójtem będzie to robione z płyt pełnych wniosek złożony płyty ażurowe, 

tu jeżeli będzie czy jest możliwość zamiany wniosku, że będą jednak płyty pełne. No we 

wniosku są napisane płyty ażurowe, a niepełne.  

1.1.199 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Ale ja bardzo rozumiem, teraz o materiale rozmawiamy tak? 

1.1.200 Barbara Grudzień (Radna)  

No ja mówię o szerokości długości drogi i o tym wszystkim, panie Marku. Stąd właśnie to 

moje pytanie było, czy to jedyna mapa, która jest i odzwierciedla, ponieważ ona nie 

odzwierciedla tego, jaki złożony został wniosek. 

1.1.201 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

No nie zupełnie pani co nieco inną treść przytacza do długości kilometrów, tam się mówi 

o przebudowie i remoncie drogi na odpowiedniej kilometrarzu a to nie ma związku z 

nawierzchnią asfaltową, czy nie asfaltową.  

1.1.202 Barbara Grudzień (Radna)  

Panie Marku.  

1.1.203 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

No proszę jeszcze raz przeczytać opis do inwestycji. To pierwsze zdanie, które pani 

czytała.  
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1.1.204 Barbara Grudzień (Radna)  

Jest zapisane, ja mam wniosek, który był złożony. Jest wyraźnie napisane, że szerokość 

jezdni tu jest już momencik, zaraz tu dojdę. Droga bitumiczna, zostanie poszerzona do 

szerokości 6 m, na odcinku, tam, że będzie na wysokości supermarketu nie będzie nic 

zmieniana szerokość i jest od km 0+538, czyli od tego 538, gdzie się kończy asfalt, 

nawierzchnia drogi gminnej szerokości 3 m zostanie wykonana z płyt ażurowych, 

żelbetonowych na całej szerokości jezdni. Ja to czytam z tego wniosku który był złożony, 

czyli to jest to, co mówię. Kończy się kończy się obecny asfalt i zaczynamy wchodzić w 

płyty. 

1.1.205 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Nie no nie. 

1.1.206 Barbara Grudzień (Radna)  

Ja tak czytam ten wniosek. 

1.1.207 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Obecny asfalt kończy się o 150 m co najmniej wcześniej niż to, co jest zaprojektowane w 

tej dokumentacji. 

1.1.208 Barbara Grudzień (Radna)  

Nie nie, proszę pana asfalt kończy się dokładnie na 538 metrze.  

1.1.209 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

No widzi pani, a tu asfalt jest zaprojektowany do 701 metra, więc jest różnica w metrach. 

1.1.210 Barbara Grudzień (Radna)  

Ale gdzie jest to zapisane? 

1.1.211 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

No na rysunku chociażby. 

1.1.212 Barbara Grudzień (Radna)  

No o tym ja mówię, rysunek sobie, wniosek sobie więc się zapytałam, czy to jest jedno z 

drugim powiązane? 

1.1.213 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Ale ja pani odpowiadałem, że pierwszy wniosek w sierpniu tego roku był składany na 

inną dokumentację, a poprawki były we wrześniu robione z drobną korektą. I to ostatnie 

aktualne pani uzyskała, to się zgadza. 

1.1.214 Barbara Grudzień (Radna)  

Panie przewodniczący, bo ja znowu zaczynam pyskować, a nie pytam się czy mogę 

mówić.  

1.1.215 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

He he he. 

1.1.216 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Bardzo proszę, żebyście państwo prowadzili polemiki, tylko mówi w tej chwili pani Basia 
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Grudzień a panu udzielę głosu.  

1.1.217 Barbara Grudzień (Radna)  

Ja panu zadałam pytanie na komisjach, czy asfalt będzie na wysokości obecnego asfaltu, 

a dalej idą płyty. Pan potwierdził, że tak. No proszę mnie poprawić, jeżeli była inna 

odpowiedź na wspólnych komisjach.  

1.1.218 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Więc tak się rozmawia nie trzymając dokumentu w ręku. Ja pani powtarzam, że na 700 m 

jest zaprojektowany dywanik asfaltowy i to tak teoretycznie, bo ja nie znam dokładnie 

miejscowości, żebym mógł blokami numeru bloków mówić. 

1.1.219 Barbara Grudzień (Radna)  

A szkoda. 

1.1.220 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

No nie wiem, czy to była celna uwaga. Jest zaprojektowany asfalt, dopiero płyty ażurowe 

są za ostatnim zjazdem do tych bloków, o których pani mówi.  

1.1.221 Barbara Grudzień (Radna)  

To wynika z mapy? A dlaczego z wniosku wynika coś innego? 

1.1.222 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Ale pani źle przeczytała tą treść, źle zinterpretowała tą treść, tam się mówi o 500 m 

remontu i później o przebudowie. To nie jest tożsame z ułożeniem dywanika 

asfaltowego i płyt ażurowych.  

1.1.223 Barbara Grudzień (Radna)  

Czyli to, co pan mi powiedział na komisjach, była błędna informacja.  

1.1.224 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Nie. Błędnie zrozumiana.  

1.1.225 Barbara Grudzień (Radna)  

Czyli na dzień dzisiejszy czytając, żeby mieszkańcy Tymienia wiedzieli, o czym mówimy. 

Zgodnie z tym tak jak pan mówił na komisjach, są to wirtualne pieniądze itd. ale jest 

projekt, jest szansa na jakieś pieniądze, czy nie z tego projektu to ewentualnie gdzieś z 

innego, ale ten projekt jest już tak opracowany, że asfalt będzie położony do 713 

trzynastego metra, czyli do pierwszego zjazdu. To jest plansza nr 3 panie Marku, to jest 

zaznaczone 713 metr tej drogi, czyli do zjazdu do bloku 29, 28, do tego ostatniego 

zjazdu. 

1.1.226 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Do ostatniego bloku tak jest. 

1.1.227 Barbara Grudzień (Radna)  

Dalej będą płyty ażurowe. 

1.1.228 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Płyty ażurowena pełnej szerokości jezdni. 
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1.1.229 Barbara Grudzień (Radna)  

A rozmawialiśmy o tym, żeby tam było zaprojektowane jednak te pełne płyty, a nie 

ażurowe.  

1.1.230 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Nie pełne płyty tylko pełna jezdnia wypełniona płytami, nie 2 pasy pod koła tylko pełna 

jezdnia, cała szerokość 3 metrów. 

1.1.231 Barbara Grudzień (Radna)  

Panie Marku, ale później była sugestia i to była sugestia naszego sołtysa w rozmowie z 

wójtem. Teraz nie wiem, czy z zastępcą czy z wójtem, przepraszam tego nie wiem. W 

każdym bądź razie, że bardzo to fajnie wygląda i to jest dobre na Tymień, ponieważ tam 

Tymień się dalej rozbudowuje, żeby to były pełne płyty na tej pełnej szerokości 3 

metrowej.  

1.1.232 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Ja nie wiem, czy pani dobrze powtarza to, co zostało powiedziane, mówiliśmy o tym, że 

te płyty ażurowe ma być pełnej szerokości jezdni, a nie 2 tory, jak to było projektowane 

w założeniach przeprojektowych, że wypełnienie byłoby płytami na całej jej szerokości i 

to jest polemika słowna, możemy na ten temat dyskutować.  

1.1.233 Barbara Grudzień (Radna)  

To są sprawy, nagrane, ja mam też nagranie ze wspólnego posiedzenia komisji, czyli to 

wszystko można ewentualnie udowodnić, czy ja mówię źle czy nie, ale to nie o to w tym 

momencie chodz. I teraz moje dalsze pytanie. Są zaznaczone na mapie skrzyżowania, to 

jest teraz moje takie pytanie, czy oznaczenie na mapie na mapie, że jest to skrzyżowanie 

jest istotne, jeżeli tak to dlaczego, ponieważ wyłapałam na tym, że w 1 punkcie z tej drogi 

zjazd na też drogę gminną nie jest oznakowany, jako skrzyżowanie, czyli, bo ja tutaj takie 

czy jeżeli nie jest oznaczony na mapie w projekcie, że jest to skrzyżowanie, to np. tam nie 

będzie można np. postawić znaku ustąp pierwszeństwa, czy to jest z tym powiązane? 

1.1.234 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Nie no w ślad za tą dokumentacją jest opracowany projekt organizacji ruchu, i tam jest 

wszelkiego rodzaju oznakowanie...  

1.1.235 Barbara Grudzień (Radna)  

Ale czy ma znaczenie to, że na mapie jest naniesione skrzyżowanie, czy nie?  

1.1.236 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

No musi mieć znaczenie oczywiście, że tak. 

1.1.237 Barbara Grudzień (Radna)  

Dlatego pytam, ponieważ w 1 punkcie, gdzie jest sklep i blok 27 z tej drogi jest zjazd na 

drogę gminną, a nie jest oznakowany, że jest to skrzyżowanie na drogę z drogi gminnej 

na drogę gminną. Jest to skrzyżowanie zaznaczone przy zjeździe w kierunku szkoły. Przy 

wjeździe między sklepem, a blokiem 22 jest zaznaczone jako skrzyżowanie przy zjeździe 

z tej drogi na drogę prowadzącą do oczyszczalni i dalej jest jeszcze droga gminna. To, co 

mówię jest sklep i blok 27 i tego oznaczenia nie ma, że jest to skrzyżowanie, a jest to taki 

punkt, gdzie ruch jest bardzo duży, po pierwsze, sklep, więc duże samochody dostawcze 
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i ruch samochodowy jest o tyle tam duży, ponieważ z bloków 26,27,28,29 bardzo często 

tą drogą właśnie ludzie wyjeżdżają i wjeżdżają do swoich bloków, a na mapie nie ma 

zaznaczenia, że jest to skrzyżowanie. Stąd moje pytanie, na ile to jest istotne, żeby 

ewentualnie później postawić tam znak ustąp pierwszeństwa, czy jakieś inne znaki, bo 

tego jest brak Panie Marku. Także tu moim zdaniem jest to jakiś błąd i to do 

uzupełnienia.  

1.1.238 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę Pan Maśliński, żeby się odnieść do tego, bo wchodzimy w bardzo mocno 

szczegóły tego projektu.  

1.1.239 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Właśnie chciałem zaznaczyć, że tutaj można by było ewentualnie projektanta, nawet 

poprosić jeśli są takie pytania. Definicja skrzyżowania jest określone w ustawie i to 

projektant odpowiada za właściwe stosowanie tej ustawy. Ja nie potrafię na tak 

precyzyjne pytanie odpowiedzieć bez przeczytania, czy zapoznania się z tą definicją. Nie 

jestem drogowcem i nie projektuje dróg w tak szczegółowym zakresie. Dlatego mówię, 

prosiłbym żeby ewentualnie zapoznać się z całą dokumentację, czyli łącznie z projektem 

organizacji ruchu. To daje cały obraz, a nie takiej wyrwane z rzeczywistości, gdzieś coś 

nie dopatrzone, nie dopisane, być może droga podporządkowana czy droga oznaczona 

jako teren działki prywatnej niekoniecznie stanowi skrzyżowanie. To dlatego mówię, 

trzeba by było się odnieść bezpośrednio do ustawy i definicji skrzyżowania, ja nie 

chciałbym tutaj strzelać z logicznego punktu widzenia, bo jednak ustawa reguluje też 

dosyć precyzyjnie tego typu określenia. 

1.1.240 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Ja uważam, że trzeba usiąść wspólnie się spotkać z panem sołtysem i szczegóły projektu 

ustalić. 

1.1.241 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Mamy część dokumentacji skserowanej, mamy do tego opis, mamy opisy z wniosków, 

które nie zawsze są adekwatne do akurat tej wersji dokumentacji. I to jest tak. No ja 

powtórzę po raz piąty już dzisiaj pierwszy co prawda, ale na komisjach powtarzałem ze 4 

razy. Jestem w Urzędzie Gminy w pokoju nr 6, są tam stosy dokumentacji, można się z 

nią zapoznać. Nie byłoby tego typu dyskusji i wypominania czy ktoś dopowiedział czy to 

jest pięćsetne czy 700 m drogi, bo to jest zupełnie niepotrzebna dyskusja. (...) 

1.1.242 Barbara Grudzień (Radna)  

Więc tu jeszcze, znaczy to jest o tyle istotne, bo ja zauważyłam ten błąd, dlatego zwracam 

uwagę, żeby jednak zwrócić uwagę, bo u pana są dokumentyy, ale mam pytanie 

szczegółowe takie, bo jest tam zapis, że będzie chodnik z kostki betonowej. I tutaj takie 

pytanie, czy to będzie z polbruku czy z jakiejśc innej kostki betonowej, bo w tej chwili w 

Tymieniu jest ta kostka betonowa taka kwadratowa, nie wiem to jest 30 na 30. Czy to 

będzie taka kostka, czy to będzie na tych chodnikach polbruk? 

1.1.243 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Polbruk to jest nazwa własna jednej z firm. Kostki betonowe są różnego wymiaru, 

różnego kształtu, różnego koloru. To jest kwestia doprecyzowania tego w specyfikacji 
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istotnych warunków zamówienia.  

1.1.244 Barbara Grudzień (Radna)  

To nie będzie zwykła kostka jakaś tam betonowa, tylko to będzie coś związane z 

polbrukiem, żeby to miało wygląd? 

1.1.245 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Jeszcze raz powtarzam, Polbruk to jest nazwa własna jednej z firm.  

1.1.246 Barbara Grudzień (Radna)  

Teraz tak, czy nowa kostka będzie, jeżeli już mówimy, obejętnie jaka kostka. Czy nowa 

kostka będzie na całości zaprojektowanych chodników, czy też będzie w jakiś tam części 

wykorzystywana ta co jest, bo będzie zdejmowana i będą chodniki od nowa robione.  

1.1.247 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Nie sądzę, ja jestem przeciwny jeśli chodzi o moje zdanie, o łączenie starego z nowym 

materiałem, bo ona się nigdy nie da połączyć w taki sposób, żeby nie było to gołym 

okiem zauważalne, czy widoczne. Nie, nie ma tam odtworzeniowych elementów z 

istniejącej kostki.  

1.1.248 Barbara Grudzień (Radna)  

No i tak, jeszcze tu Panie Przewodniczący, tylko informacyjnie, bo myślę, że mieszkańcy 

będą może słuchać tej części, będą wiedzieli, o co chodzi w tej drodze, więc jest tutaj 

zgodnie z mapą jest zaplanowane, że chodnik będzie z prawej strony jak się wjeżdża, to 

będzie praktycznie na całości, natomiast z lewej strony będzie na tych odcinkach 

praktycznie, który w tej chwili jest, czyli od drogi jedenastki do skrętu do szkoły później 

na wysokości kaplicy do zjazdu do sklepu, a blok 22 to będzie dwustronny, bo tak wynika 

to z tej mapki, bo tutaj to analizowałam, bo czasami takie pytania gdzieś tam padały, a co 

z tą drogą jak ona będzie wyglądała, dlatego chciałam tutaj tyle poinformować, także, 

jeżeli to jest tak jak pan mówi zgodnie z mapą 713 do 713 ma być asfalt sześciometrowy, 

to ja więcej tutaj pytań do tego nie mam, ponieważ miałam pytania, gdyby się okazało, że 

będzie asfalt do 538. Dziękuję bardzo.  

1.1.249 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję czy dalej aktualne zgłoszenia. Pan Bryliński i pan Baczyński? Proszę. 

1.1.250 Tomasz Baczyński (Radny)  

Panie Marku ja chciałem tutaj dopytać tylko. Pani Basia rozstrzygnęła to w końcu, ile tego 

asfaltu jest na tym projekcie, ale ja zastanawiam się, no bo tutaj został złożony ten 

projekt tych funduszy popegeerowskich. No i co w przypadku, jak on, czego bardzo życzę 

mieszkańcom Tymienia przejdzie. No i czy będzie możliwość zmiany, może jednak te 700 

m, a nie tak jak państwo złożyliście w tym projekcie 530.  

1.1.251 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Nikt nie złożył o 530. Jeszcze raz powtarzam, że to jest błędnie przeczytana cześć opisu 

technicznego. Te 520 m dotyczy przebudowy bądź remontu bądź odwrotnie z pozostałą 

częścią, a nie świadczy o długościach asfaltu. Jeszcze raz powtórzę z dokumentacji 

projektowej, jak najbardziej aktualnej ostatniej wersji, jeśli byłoby to czytelniejsze ponad 

700 metrowy odcinek jest wybudowany z asfaltu. Pozostały 300 metrowy odcinek to już 
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jest ten odcinek, który tam bodajże jest na wysokości ogródków działkowych, więc 

powtórzę i będę w tym konsekwentny 700 m jest zaprojektowane do wykonania z 

asfaltu i nikt nie będzie szefował tą odległością, bo nie ma takiej potrzeby. I tam są w 

dokumentacji przewidziane 2 etapy związane z definicjami wynikającymi z prawa 

budowlanego. (...) 

1.1.252 Tomasz Baczyński (Radny)  

Otóż, panie Marku, tutaj chyba sprawa tej drogi w Tymieniu została dosyć szczegółowo 

przedstawiona. Mnie zainteresowała ta druga część ten Tymień-Strachomino. Wszędzie 

podaje pan kwoty, ile co kosztuje przy punkcie nr 6 remont drogi Tymień-Strachomino 

takich kwot nie ma, nie ma szerokości drogi, moglibyśmy się coś więcej dowiedzieć na 

ten temat? 

1.1.253 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

No nie ma kwot z tego względu, że nie ma dokumentacji. Nie ma na podstawie czego 

określić wielkości kosztów inwestycyjnych, bo dopiero szczegółowe rozwiązania i 

wyliczenia kosztorysu inwestorskiego dadzą nam kwotę, która będzie związana z 

realizacją tego odcinka. Znowu będzie mowa przy najbliższej okazja do wykorzystania 

takiej informacji, że to są jakieś szacunkowe koszty, jakieś nieadekwatne wartości, 

zmyślone bądź nieprawdziwe. Chcemy unikać i być precyzyjnym, będzie kosztorys 

inwestorski, będą konkretne kwoty z tego koszty wynikające.  

1.1.254 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

No jest ta droga planowana pewnie za 3, może 4 lata. 

1.1.255 Tomasz Baczyński (Radny)  

Tzn tutaj nie chciałbym się zgodzić z panem Markiem odnośnie tych nie wiadomo, ile 

kosztuje. Ja tu mam taki dokumencik 12 luty 2020, sporządził M. Maśliński, D. Markowski, 

czyli pan i Pan zastępca wójta prawda. 

1.1.256 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Tak. 

1.1.257 Tomasz Baczyński (Radny)  

Z całym szacunkiem dla prawda wiedzy i umiejętności panów, taki kosztorys powstał. 

1.1.258 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

To nie jest kosztorys to są szacowane wartości. 

1.1.259 Tomasz Baczyński (Radny)  

Szacowane wartości, dlaczego tutaj nie ma tego napisane? Proszę Pana, czy pamięta 

pan, na jaką kwotę szacowaną wyniosła ta inwestycja? 

1.1.260 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Nie, nie pamiętam. 

1.1.261 Tomasz Baczyński (Radny)  

Chciałbym się przyczepić jeszcze do czegoś. No przyczepić, no bo tutaj mam takie kłótnie 

o odległości. Pan mówi zarzuca tutaj radnej, że prawda coś tam nie dopatrzyła, nie wie. 
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Wy stwierdziliście, pan i pan zastępca rok temu, że droga od drogi powiatowej nr 3327 Z 

do mostu nad drogą ekspresową S6 wynosi 2080 m, a tutaj w tym projekcie jest 3 km 

100. 300 m różnicy. Także ja tutaj chciałbym się przychylić do uwag pani radnej 

Grudzień, że te odległości jednak są ważne. Dziękuję.  

1.1.262 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Czasami tak wygląda, jakby to było czepianie się ma pan rację. To jest inny temat, 

natomiast no nie można do końca sumować tych wartości, bo one się w pewnym sensie 

nakładają. To jest kilometr, licząc od drogi DK 11, natomiast pozostały odcinek w 

zależności od tego, który się, że tak że tak powiem mierzy jest część przed przejazdem 

przez S6 i większy odcinek za tym przejazdem, więc niekoniecznie tak to wygląda jak to 

pan mówi. 

1.1.263 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Może znalazł się zgubiony asfalt. 

1.1.264 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Część tego odcinska jest S6, więc to nie jest nasz teren, w którym można by było 

projektować naszą drogę.  

1.1.265 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Część rozumiem tutaj, że te 538 m wykazane to jest jako remont. Czy ten remont ma 

polegać, tylko na przykryciu istniejącej warstwy, czy ma być zrywana jak z krawężnikami. 

1.1.266 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Oczywiście, że wszystko do wymiany i zrywana kompleksowo oczywiście. 

1.1.267 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dobrze. Proszę, kto jeszcze chciałby zabrać głos? 

1.1.268 Adam Gołębiewski (Radny)  

Tylko w skwitowaniu Szanowni Państwo, jeżeli powstaje taki projekt bardzo proszę w 

poszczególnych miejscowości, jeżeli będą to szczegółowo bo zostaliśmy z źle wykonanym 

projektem w Borkowicach, ze zjazdem do posesji 6/1. I ta pani powiedziała, że nie 

odpuści tego zjazdu, nie mając dostępu z chodnika, z jezdni, poprzez chodnik na swoją 

posesję, dlatego proszę się nie dziwić, że tak tutaj pani Barbara szczegółowo, chce 

wiedzieć na tyle, ile każdy wie wiadomo nikt nie jest projektantem, nikt nie jest 

budowlańcem. Dopytujemy ale po to, żeby później nie wychodziły takie babole, jak 

wyszły w Borkowicach. Dziękuję bardzo.  

1.1.269 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję.  

1.1.270 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

To ja bym chciał to sprostować tą sytuację, to nie jest żaden babol. Brak tego zjazdu, 

wynika z niekonsekwencji działania właściciela tej nieruchomości. No niestety w 

dokumentach na czas opracowania dokumentacji projektowej nie było tam zjazdu, nie 

ma żadnego dokumentu, świadczącego o tym, że ten zjazd jakikolwiek był, jeśli był to był 

legalny, więc nie został doprojektowany ten zjazd w ramach kompetencji wynikających z 
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ustawy. W 2019 w momencie, kiedy przystąpiliśmy do realizacji tej inwestycji ta pani 

została poinformowana o jej prawach i obowiązkach. Na tej podstawie złożyła wniosek o 

wydanie decyzji na lokalizację zjazdu z drogi publicznej. W tej decyzji zostały określone 

obowiązki na inwestora, że ma opracować projekt budowalany na ten zjazd uzgodnić go 

w gminie i ponieść koszty jego realizacji. Nie ma możliwości. Ja też nie znajduję żadnego 

przepisu prawa, które by zezwalał wójtowi wydanie złotówki na prywatne cele, 

jakiejkolwiek osoby w tej gminie. Dlaczego ma być wyróżniona w tym, że zostanie 

dofinansowana, w jakiś sposób skoro obowiązek spoczywa na jej obowiązkach, krótko 

mówiąc. (...)  

1.1.271 Adam Gołębiewski (Radny)  

To jeżeli pan tak szczegółowo już opowiedział, w jaki sposób ma mieszkanka tej posesji 

dojść. Nawet tam nie ma zejścia do furtki. No nie ma, jest obniżony tylko krawężnik, nie 

ma tam brakuje 70 cm do granicy i o te 70 cm chodzi, nie żadne zejście prywatne na 

prywatnej posesji, tylko o 70 cm między granicą działki, a brzegiem chodnika. I o to, żeby 

przez chodnik można było dostawczym samochodem przejechać, czyli wymiana kostki, 

na taką, po której można jeździć i nic więcej. Tam nie ma mowy o kładzeniu komuś 

prywatnie na prywatnej posesji zjazdów, a poza tym wcześniej, w jaki sposób tam pod 

sam dom podjeżdżała i syn jeździł stawiał samochód pod samym domem przed budową 

drogi, projektant tego nie zobaczył? 

1.1.272 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Jeszcze raz powtarzam mu, żeby zjazd uznać za istniejący, to musi spełniać pewne role, 

pewne funkcje pewne... 

1.1.273 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dobrz Panie Marku, Pan mam nie przedstawia przepisów. Moim zdaniem tam 

brakowało tylko dobrej woli w fazie, kiedy droga była projektowana, a wręcz nawet kiedy 

była zaczęta inwestycja, to można było zrobić, bo rozmawiamy naprawdę o jakiś 

marnych pieniądzach, czy można było ten temat załatwić. 

1.1.274 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

No nie można było tego tematu załatwić... 

1.1.275 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę Pani Lucyna Parol.  

1.1.276 Lucyna Parol (Radna)  

Proszę pana, proszę mi powiedzieć, a jakby to wyglądało, budujecie drogę i wiadomo, że 

tam są działki budowlane. Czy wtedy też nie było nie byłby zrobiony zjazd tylko pełny 

chodnik? To jest pierwsze, a drugie to chciałam panu powiedzieć, że ustawa wyraźnie 

mówi, że jeżeli jest droga przebudowywana, bądź budowana nowa to obowiązkiem 

inwestora jest zrobić zjazd na każdą posesję mieszkańca. 

1.1.277 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Nie nieprawda. 

1.1.278 Lucyna Parol (Radna)  

I to samo robiliście na ulicy Południowej. I my to przechodziliśmy i co dalej ślad za tym 
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idzie, że potem są wysyłane pisma z urzędu, tak, bo nawet problem jest wziąć mapę i 

zobaczyć czy ten zjazd był, czy nie tylko przesyła się do nas pisma, wysyła się 2 dni przed 

Bożym Narodzeniem, tak, bo mamy pokazać projekt na zjazd i inne rzeczy. Zjazdy były i 

mąż z panem nieraz rozmawiał. I proszę pana, pan też mówił, proszę sobie robić zjazd 

we własnym zakresie. Tak były robione drogi, tak proszę państwa, zrobiliście drogę na 

ulicy tej Gerberowej, tych wszystkich światowych, tak, że ludziom droga weszła w pół 

skrzynki elektrycznej. Jak? Inwestor ma obowiązek poziomem dorównać do istniejącego 

zjazdu i ma obowiązek zrobić zjazd we własnym zakresie, oczywiście do granicy posesji, 

tak, bo dalej to już robi to właściciel tej działki. I tak były robione zjazdy, jak była robiona 

ulica Koszalińska była proszę pana remontowana też identycznie, na wprost naszego 

zjazdu oni zrobili asfalt do granicy naszych posesji wraz z ich oczywiście tym terenem. I 

nie ma pa tu racji. I proszę pana, co tam, jeżeli tam stoi dom, jeżeli tam mieszkają ludzie, 

więc proszę pana, jak tam zjazdu nie było? To naprawdę tylko trochę dobrej woli i trochę 

chęci, ale tego proszę pana nie ma. Upieracie się na byle jakąś tam złotówkę, a proszę 

pana remontowana jest droga do banku, do Będzina ludzie płacą podatki, powierzają 

pieniądze wójtowi, że dobrze będzie zarządzał tymi pieniędzmi, a pan wójt jak zarządza 

tym? Co to znaczy, żeby my dzisiaj radni, żebyśmy nie otrzymali proszę pana kosztorysu, 

ile to kosztuje, kto to robi, za jakie pieniądze to robi? I jeżdżę do banku. Widziałam tam 

olbrzymie hałdy kostki proszę pana. Nasza kostka pod urzędem to było śmieci, a skąd 

tak kostka tam się wzięła, to nie tylko z tej drogi, to nie tylko, bo tam na tyle tej kostki nie 

było, ale leżały potężne hałdy kostki, już prawie przy samym banku. Tej inwestycji nie ma 

w budżecie zapisanej. Co prawda w tym budżecie to nic nie można doczytać, bo to jest 

tak napisany budżet takimi małymi literkami, że to trzeba brać lupę, żeby tam coś 

dojrzeć. Tak są traktowani radni, tak są traktowane wszystkie inwestycje i o co my się 

tutaj wspieramy, o co? To tylko naprawdę dobre chęci, to tak jak człowiekowi mieszkanie 

zostało zabrane, bo najprościej. Po co GOPS ma się starać w jakiś sposób człowiekowi 

pomóc, czyściciele kamienic faktycznie wyrzucić człowieka, zabrać dziękuję już mamy 

problem z głowy. Po co my mamy ten urząd, żeby mieszkańcy się denerwowali, żeby 

mieszkańcy chodzili po sądach, dochodzili swoich praw? Ja myślę, że to jakiś skandal jest 

i o czym my tu rozmawiamy, o czym? Ustawa wyraźnie mówi, inwestor ma obowiązek 

zrobić wjazd na działkę, jeżeli przebudowa jest drogi lub jest droga budowana nowa. 

Koniec. Proszę sobie sięgnąć do tej ustawy i przeczytać dziękuję.  

1.1.279 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Przeczytam, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych 

(Dz.U. 2020 roku nr 4 poz. 470) budowa zjazdu lub jego przebudowa należy do 

właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi po uzyskaniu w drodze 

decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę 

zjazdu. Nic dodać, nic ująć.  

1.1.280 Sławomir Bryliński (Radny)  

To znaczy wydają mi się pan, że Pan źle to interpretuje, bo tutaj pan przeczytał i 

zacytował, jak ktoś chce wykonać wjazd na posesję, a nie w momencie, gdy jest 

budowana droga.  

1.1.281 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Słuszna uwaga jak są zjazdy istniejące.  
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1.1.282 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Kończymy proszę Państwa dyskusję na ten temat, bo ona już teraz do niczego nie 

prowadzi. Starcie na przepisy. Ja już to powiedziałem, że to można było załatwić i nie 

byłoby żadnych problemów, tej dyskusji niepotrzebnej tutaj. I nie wiem, bo 

prawdopodobnie ta pani chce na drogę sądową wystąpić, więc to też jest niepotrzebne 

nikomu, no ale. Dobrze następny punkt przebudowa świetlicy.. Proszę jeszcze pani 

Grudzień.  

1.1.283 Barbara Grudzień (Radna)  

Tak w uzupełnieniu, bo w związku z tym pan Marek powiedział, że są projekty jest 

wszystko jest wszystko do wglądu. Ja tylko chciałabym poprosić, żeby mieszkańcy 

wiedzieli, że ten projekt jest. Proszę Państwa 23 czerwca było spotkanie z mieszkańcami, 

10 sierpnia był złożony wniosek. Pierwszy wniosek o dofinansowanie drogi w Tymieniu, 

czyli około 1,5 miesiąca w tym czasie był robiony projekt, ale czy nam ktoś powiedział, że 

w ogóle będzie składany wniosek, że jest już projekt dobrze, by było, żebyście przyszli 

ewentualnie z nami porozmawiali, czy macie uwagi. Nie było tego i to jest takie na 

przyszłość, bo ja jako radna z chęcią bym przyszła tak jak teraz, przejrzałam obejrzałam i 

można byłoby już na tamtym etapie jakieś uwagi laika, tak jak jestem laikiem w tym 

temacie, ale pewne rzeczy zauważyłam i wtedy by można było już to omówić i tak jak pan 

powiedział, nie byłoby dzisiaj tematu, więc to jest na przyszłość. Jeżeli coś takiego robicie, 

to przynajmniej poinformujcie, nie wiem radnych czy Komisję Infrastruktury, czy 

ewentualnie radę sołecką sołtysa, że coś takiego jest planowane, jest projekt, warto do 

niego spojrzeć dziękuję bardzo. 

1.1.284 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Te informacje były na poszczególnych sesjach składane, m.in. z realizacji inwestycji 

gminnych każdorazowo.  

1.1.285 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję, jak przy każdej inwestycji po prostu nie ma do końca konsultacji z 

mieszkańcami i to tak wygląda. A już nie mówiąc o radnych, bo my to w ogóle nic nie 

wiemy. Mamy rozpiskę pana wójta, który wykonywał coś między sesjami, ale efekty tych 

spotkań tych rozmów są to, to też nie wiemy także, poprosimy pana wójta o opisowe 

składanie swojej informacji, bo to co jest rzucone na słowo, to jest nieczytelne i 

niezrozumiałe, a nie wiemy w ogóle, jakie są działania. Później się dowiadujemy, że 

niektóre rzeczy idą zupełnie w złym kierunku. Przebudowa świetlicy wiejskiej 

Strachomino proszę.  

1.1.286 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Do starostwa powiatowego został złożony wniosek na przebudowę świetlicy wiejskiej z 

wykorzystaniem tradycji rybackich. Tak jak mówiłem wcześniej obejmuje głównie remont 

i przebudowę świetlicy z jej dostosowaniem do aktualnych przepisów techniczno-

budowlanych, w zakresie przede wszystkim obsługi niepełnosprawnych, przebudowa 

części sanitariatów. Częściowo mamy wniosek już, że tak powiem o dofinansowanie 

rozstrzygnięty, czy wstępnie zaakceptowany przez Mieleńską Grupę Rybacką. Wstępnie, 

bo przez urząd marszałkowski musi być jeszcze potwierdzony. Został złożony wniosek na 

kwotę 1 550 000 w ramach nowego funduszu inwestycji lokalnych na inwestycje 



76 
Transkrypcja z XXXVI Sesji Rady Gminy w Będzinie, 28.05.2021 r. 

 

realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały państwowe gospodarstwa 

rolne. Ten wniosek jest w trakcie rozpatrywania. Jeszcze wyników tej analizy nie znamy, 

czekamy być może tą grubszą część remontu w postaci docieplenia elewacji, docieplenia 

ścian piwnicznych, łącznie ze stropem, wymiana pokrycia dachowego byłaby wykonana z 

tego większego dofinansowania krótko mówiąc.  

1.1.287 Lucyna Parol (Radna)  

Chciałam zapytać te 1 550 000 i + te 219 000 to jest prawie 1 800 000, więc myślę, że za 

taką kwotę 1 800 000 to można wybudować bardzo piękną świetlicę nową i tak mnie 

trochę ta dziwi kwota, że ten remont tej świetlicy będzie kosztował no dużo. Wg mnie to 

jest bardzo dużo 1 800 000 na same remontyto jest bardzo duża kwota. Czy to to, co 

państwo złożyliście na ten 1 550 000 ten wniosek właśnie, czy nie można to było 

przewidzieć w innym kierunku, na coś złożyć, a jeżeli tak no to praktycznie trzeba było 

budować jakąś nową świetlicę, która by nie wymagała remontu, bo stare to stare zawsze, 

a 1 800 000 to jest naprawdę bardzo duża, kwota chyba że nie dostaniemy tego wniosku, 

i będzie 219 no to wtedy faktycznie coś będzie można tam zrobić.  

1.1.288 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

No wydaje mi się, że lepiej wnioskować o wyższą kwotę, jeśli już o cokolwiek 

wnioskować, bo inaczej każdy wniosek nie miałby sensu.  

1.1.289 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Ja rozumiem, (...) Panie Marku, jest taka propozycja do przemyślenia i dla pana wójta i 

dla pana. Sprzedać starą świetlicę na mieszkania i skończycie problem mieszkaniowy, 

jaki tam występuje i cały czas zgrzyty czyje, co jest. Piwnice są zalane. To jest proszę 

pana, a ma pan obok chyba, więcej jak pół hektara ziemi. To za połowę tych pieniędzy, 

pan postawi świetlicę dla potrzeb Strachomina, a z kolei kwota, którą tutaj proponujecie, 

no to jest bardzo zbliżona do kwoty projektu pszczółki, z którego wójt zrezygnował, gdzie 

jeszcze miała oprócz tego, być zrobiona siłownia, tereny rekreacyjne i droga do 

Tymienia. 2,5 roku minęło i pieniądze przepadły, koszty wzrastają. Proszę kto jeszcze 

chciałby zabrać głos pani Krystyna Najdzion proszę.  

1.1.290 Krystyna Najdzion (Radna)  

Dziękuję. Panie Marku, a czy w tej kwocie w Tymieniu czy jest też za mostem droga do 

Strachomina w tych kosztach. Czy to już nieopiewa na tą dalszą część? 

1.1.291 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

A o których kosztach teraz mówimy? 

1.1.292 Krystyna Najdzion (Radna)  

O kosztach drogi od mostu od szóstki w stronę Strachomina. 

1.1.293 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Ale w której kwocie, bo nie bardzo rozumiem. 

1.1.294 Krystyna Najdzion (Radna)  

W kwocie, jaką będzie miał Tymień, czy to nie? No jakieś fundusze będą na Tymień, 

remont drogi Tymień-Strachomino. Nie ma tu kwoty, tak jak pani Basia mówi, ale jest 

zaplanowane, że będzie czy to będzie do samego Strachomina czy tylko do mostu do 
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szóstki?  

1.1.295 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Mieszamy tu wydaje mi się 2 elementy, jeśli chodzi o remont drogi Tymień-Strachomino. 

1.1.296 Krystyna Najdzion (Radna)  

Tylko kilometr. 

1.1.297 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Nie, to jest pozostała część od końca projektu remontu drogi w Tymieniu, aż po samo 

Strachomino z pominięciem oczywiście tej części nad S6, bo tam nie można tego robić i 

to jest odrębne zadanie inwestycyjne. Kwoty, o których rozmawiamy dotyczące 

przebudowy świetlicy wiejskiej w Strachominie nie mają nic wspólnego z drogą , dotyczą 

remontu świetlicy wiejskiej w Strachominie. 

1.1.298 Krystyna Najdzion (Radna)  

Rozumiem. Dziękuję bardzo. 

1.1.299 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

A czy droga Tymień-Strachomino ma być doprowadzona do drogi powiatowej 

rozumiem? 

1.1.300 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Do drogi powiatowej, tak. 

1.1.301 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dobrze, do ronda chyba tak jedynego. Proszę pan Bryliński.  

1.1.302 Sławomir Bryliński (Radny)  

Dziękuję. Panie Marku ja mam takie pytanie, bo tak. Z 1 strony mamy budowa, czy tam 

odbudowa już mniejsza z tym w świetlicy w Popowie aplikujemy o 750 000. Z kolei mamy 

przebudowa i remont świetlicy w Strachominie. Wnioskujemy o 1 800 000, skąd taka 

rozbieżność czy to są ten budynek w Strachominie jest 2 × większy? Co tam skąd takie 

koszty?  

1.1.303 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Budynki są nieporównywalne ze sobą, więc nie wiem, czemu, skąd taki pomysł na 

porównywanie tych kwot.  

1.1.304 Sławomir Bryliński (Radny)  

No bo w tym budynku w Strachominie jeszcze tam prywatne mieszkania są także, niech 

pan naświetli czy te mieszkania będą remontowane. No, skąd taka kwota?  

1.1.305 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Z tego, wiem z tego, co wiem, tam jest jedno mieszkanie prywatne, natomiast na pewno 

będzie remontowany dach nad tym mieszkaniem, bo trudno wyłączyć remont dachu nad 

1 lokalem prawda.  

1.1.306 Sławomir Bryliński (Radny)  

Panie Marku, ale w Popowie jest całkowicie budynek do odbudowy, a tam już w 
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Strachominie są mury, no i tutaj aplikujemy o 750 000 dofinansowania, a tam w sumie 

jak złączymy te 2 dofinansowania 1 800 000. No chciałbym się dowiedzieć, skąd co tam 

jest przewidziane, że to tyle będzie kosztować.  

1.1.307 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

(...) Te 750 000 zostało już przyznanego finansowania i to nie jest całkowity koszty 

inwestycji, bo trzeba wziąć pod uwagę jeszcze środki własne przewidziane w budżecie i 

być może inne źródła finansowania, te 750 to jest to, co już uzyskaliśmy. Dlatego ja nie 

umiem tych kwot porównać.  

1.1.308 Sławomir Bryliński (Radny)  

Tylko tutaj w tym przebudowa świetlicy w Strachominie, zapisał pan, że jest 1 550 000, a 

aplikowane nierozstrzygnięte. To tutaj też pan mógł dopisać, że będzie brakowało 350 

albo 1 000 000 będzie brakowało. 

1.1.309 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

No ma Pan rację, można było zapisać tak. 

1.1.310 Sławomir Bryliński (Radny)  

Dziękuję.  

1.1.311 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dobrze, ja tu jeszcze chcę panu powiedzieć, że w Strachominie, są 2 mieszkania w tym 

budynku. Kiedyś było jedno może.  

1.1.312 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

Znaczy są 2 mieszkania, z tego jedno jest wykupione. 

1.1.313 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Są 2 mieszkania, a drugie? 

1.1.314 Marek Maśliński (Inspektor ds. inwestycji gminnych)  

A drugie jest jeszcze gminne z tego, co mi wiadomo. Chyba, że coś się zmieniło. 

1.1.315 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Ja nie wiem, czy się zmieniło. Chciałbym tylko przestrzec, że w przypadku 3 mieszkań to 

jest wspólnota mieszkaniowa, gdzie wszyscy powinni partycypować w kosztach remontu. 

Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest proszę pana sprzedać pod mieszkanie świetlicę i z 

boku wybudować nową. Taka jest moja opinia. Proszę kto jeszcze chciałby zabrać głos. 

Proszę pani Parol.  

1.1.316 Lucyna Parol (Radna)  

Ja tak jeszcze na koniec, bo tak właśnie dużo tu rozmawialiśmy właśnie na temat tych 

inwestycji, są, które są realizowane, które są zaplanowane, ale Szanowni Państwo na 

reasumując to praktycznie w tym roku będzie zrealizowana droga Borkowice-Śmiechów i 

przebudowa drogi Wierzchomino-Wierzchominko, ale są to inwestycje, które były w 

budżecie w 2018 roku. Mamy rok 2021, więc taka jest realizacja inwestycji. Poza tym 

remont właśnie drogi do banku jest naprawdę. Myślę, że nie jest to dobre, że dzisiaj nikt 

nie potrafił nam wyjaśnić, w jaki sposób jest robiona, kto to robi i jaki jest koszt tej drogi, 
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w dodatku że jeszcze raz powtarzam, że tej inwestycji nie było zapisanych w budżecie. 

Czy punkt selektywnej zbiórki będzie? No na razie ma być przetarg. Zobaczymy, nie 

wiadomo. No i jeszcze pewne jest droga do Dobiesławca, ponieważ to realizuje powiat 

także żadna tu zasługa jest gminy, oprócz tego, że ponad 900 000 dołożyła do tej 

inwestycji. To też jest inwestycja, która była przez lata o nią rada zabiegała. No niestety 

jest robiona dopiero teraz. Także jak państwo widzicie te słowa, które pan wójt mówił, że 

przez 2 lata zrobił więcej niż oni przez lat 28, więc ni jak to się ma i nie ma tu żadnej 

złośliwości z naszej strony, że się o to dopominamy, że o to walczymy, że prosimy o jasne 

i czytelne inwestycje, natomiast reszta to są planowane do realizacji. Także proszę 

zobaczyć, nawet Strzeżenica. No, więc tak faktycznie tam w Strzeżenicy jest wielki ból, 

ludzie mają wielką nadzieję, że droga będą mieli tak, że będzie dobrze zrobiona, że 

poprzedni wójt to nie dbał o małe miejscowości. Teraz to jest wójt właśnie cudotwórca, 

który dba o małe miejscowości, ale właśnie no niech podziękują panu wójtowi, bo ja 

myślę, że na najbliższe 5 latkę to oczywiście gwarancja jest, że to będzie zrealizowane, 

ponieważ najpierw musi iść kanalizacja, która jeszcze jest w powijakach dopiero później 

droga, bo nie wyobrażam sobie, żeby te inwestycje był zrobione w innej kolejności. 

Oczywiście budowa świetlicy w Popowie na pewno będzie, bo skoro są pieniądze, to 

pewnie będzie to realizowane. No i oczywiście bardzo to narzekają sobie mieszkańcy 

Podamirowa, że z tą inwestycją nad tym jeziorem, że są wbite tylko pale, nic się dalej nie 

dzieje, nic nie wiedzą, co z tym, co z tą inwestycją, jaki będzie dalszy ciąg. Tak samo 

droga Strachomino-Tymień pewne rzeczy już mogły być zapięte tak, bo gdyby był projekt 

podjęty po tych pszczółkach, to myślę, że już pewnie by było zrobione i o tym 

zapomniane, no ale też na zasadzie zebrania. Ja tego nie podpisze tak no takie słowa 

przynajmniej wiem, że takie były wypowiedziane na zebraniu no i co. I ciągnie to się, więc 

jakie inwestycje pytam, jakie inwestycje? Te, które będą to są stare, to są z 2018 roku z 

budżetu są realizowane w 2021 roku. Trzeba się nad tym zastanowić, w jakim kierunku 

dalej ma iść gmina, i jak ona będzie jeszcze wyglądała za te 2,5 roku. Przemyślcie 

państwo dziękuję.  

1.1.317 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję. Proszę Państwa, no chyba na tym tutaj kończymy tutaj ten punkt, a propos 

drogi w banku, to prawdopodobnie nie ma żadnych dokumentów, nie ma będą pewnie 

dopiero szykowane po naszej interwencji. Natomiast gdyby były, to by były okazane tutaj 

czy przedstawione, w jakiś sposób a nie można nic przedstawić. W związku z tym mało 

tego nie wiadomo, kto prowadzi inwestycje, bo podobno zakład komunalny tego nie 

prowadzi, Pan Maśliński nie prowadzi to nie wiem, jakaś prywatna inicjatywa chyba, a 

może bank finansuje no i nie wiemy, a bank ma pieniądze przecież. Proszę państwa, 

kończymy ten punkt i proponuje mimo późnego czasu, ale przerwę z 15 minut.  

1.1.318 Lucyna Parol (Radna)  

100% to są pewne tylko podatki, płacenie podatków. 

1.1.319 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Tak tak. Przerwa proszę państwa. I dziękuję.  
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Pkt. 9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Będzinie w 2020 r. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 04:24:43 – 04:37:57 

1.1.1 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę państwa, wznawiamy obrady sesji po przerwie. Punkt 9. Sprawozdanie z 

działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie za rok 2020 oddaję głos pełniącej 

obowiązki dyrektora. Proszę bardzo.  

1.1.2 Iwona Nartowska (p.o. dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie)  

... Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie i jej filli we Mścicach, Dobrzycy i w Tymieniu. 

Zacznę od danych statystycznych podsumowujących naszą działalność biblioteczną. Stan 

księgozbioru w 2020 roku wynosił 25 012 woluminów, zakupiliśmy 822 książki w tym z 

dotacji z budżetu gminy 524 książki na kwotę 13 100 zł. Z dotacji biblioteki narodowej 

zakupiłyśmy 250 książek na kwotę 6380 zł. Zakup z funduszu sołeckiego to jest 48 

książek na kwotę 1200 zł. Tu muszę zaznaczyć, że 3 biblioteki dostały dotacje właśnie z 

funduszu sołeckiego, to jest biblioteka w Tymieniu, w Dobrzycy i w Będzinie. Biblioteka w 

Dobrzycy wykorzystała swoje wszystkie pieniądze na zakup książek, biblioteka w 

Tymieniu wykorzystała pieniądze na zakup maszyny tnąco-wytłaczającej na zajęcia z 

dziećmi, a biblioteka w Będzinie wykorzystała 200 zł na zakup książek i 800 zł na 

opłacenie spotkań autorskich. Średnia cena książki to jest 25 zloty 16 gr. Zakup na 100 

mieszkańców 9 książek. Zakupiłyśmy 30 tytułów bieżących czasopism i w darze od 

Czytelników także otrzymałyśmy 30 tych tytułów czasopism. Biblioteka miała opłacony 

dostęp do e-booków na platformie Legimi. Zakupilłyśmy 822 książki biblioteka w 

liczbach. Do naszych bibliotek zapisało się 843 Czytelników aktywnie wypożyczających, 

odwiedziło naszą bibliotekę 14 508 użytkowników, 1254 osoby uczestniczyły w naszych 

przedsięwzięciach bibliotecznych wydarzeniach i spotkaniach. Wypożyczyłyśmy na 

zewnątrz 21 525 książek, czasopism i publikacji. Udostępniliśmy na miejscu 4055 

publikacji udzieliłyśmy 16 520 informacji rzeczowych w tym 105 informacji 

bibliograficznych i 109 osób skorzystało z bezpłatnego internetu w naszych czytelniach. I 

tu możemy się pochwalić, ponieważ nasza biblioteka plasuje się na pierwszym miejscu 

wśród bibliotek powiatu. Na 8 bibliotek pod względem wypożyczeń na 1 czytelnika 1 

czytelnik wypożyczył u nas 25,53 woluminy. Nasza biblioteka to nowości książkowe. 

Kupując nowości książkowe zawsze bierzemy pod uwagę sugestie naszych Czytelników, 

bieżące czasopisma. Muszę zaznaczyć na czas pandemii odwołaliśmy zakup zawiesiliśmy 

zakup czasopism, tylko biblioteka w Będzinie zostawiła dziennik Głos Koszaliński i 

Tygodnik Miasto, duża dostępność lektur dla dzieci i młodzieży, o czym mogliśmy się 

przekonać podczas pandemii, kiedy to były zamknięte wszystkie biblioteki szkolne. 

Działalność biblioteczna w czasie pandemii działalność biblioteki była ograniczona mimo 

czasowego zamknięcia biblioteki dla Czytelników pracownicy bibliotek pracowali w 

pełnym wymiarze godzin przy zmienionych godzinach otwarcia. W tym czasie biblioteka 

główna i jej 2 filie w Dobrzycy i w Tymieniu zostały tam spisane książki. Taki spis odbywa 

się co 5 lat przy wolnym dostępie do półek dokonano selekcji książek, wyselekcjonowano 

694 książki, czyli zubytkowane na kwotę 2396 zł 83 gr. We wszystkich bibliotekach 

porządkowano księgozbiory, uzupełniano opisy bibliograficzne w katalogach, 
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sprawdzano i uzupełniano księgi inwentarzowe. Została przeprowadzona kontrola 

wewnętrzna dokumentacji bibliotecznej i dokumentacji księgowej. Oczywiście nasze 

biblioteki dostosowały swoją działalność do zaistniałej sytuacji pandemicznej. 

Wypożyczenia odbywały się po uprzednim telefonicznym lub mailowym zamówieniu. Do 

dnia 16 marca odbyły się w będzińskiej bibliotece 3 spotkania. Pierwsze z nich to 

spotkanie Wojskowe skrzydła w obiektywie, spotkanie z pasjonatami lotnictwa i 

fotografii 0 na co dzień żołnierzami zawodowymi. Spotkanie było połączone z pokazem 

multimedialnym i wystawą zdjęć. Wystawa ta jakiś czas była dostępna dla naszych 

czytelników w będzińskiej bibliotece. Udział w tym spotkaniu wzięło 25 osób. Kolejne 

spotkanie to spotkanie 2 spotkania to spotkanie z podróżnikiem i pilotem 

przewodnikiem wycieczek panem Piotrem Kowalczykiem. Pierwsze spotkanie to świat 

obok nas, gdzie nasz gość opowiadał o tym, jak zwiedzać jak bezpiecznie i ciekawie i 

tanio podróżować po całym świecie. Uczestnikami spotkania była młodzież ze starszych 

klas szkół podstawowych w Łeknie, w Dobrzycy, w Mścicach i w Tymieniu. Łącznie w tym 

spotkaniu wzięło udział 100 osób. Po południu tego samego dnia nasz gość 

zapprezentował nam pokaz multimedialny, pokaz multimedialny o najbogatszym 

mieście na świecie. Mowa tu oczywiście o Dubaju. Udział w tym spotkaniu wzięło 20 

osób. Tu muszę dodać, że ten pan już trzeci raz był w naszej bibliotece, wcześniej 

miałyśmy we wcześniejszych latach, też miałyśmy z nim spotkanie. Nasze zajęcia 

edukacyjne i lekcje biblioteczne odbywają się w każdej z bibliotek, są to zajęcia dla 

przedszkolaków, uczniów. Zajęcia te zawsze są połączone z elementami biblioterapii, 

podczas takich spotkań dzieci zawsze wypożyczają książkę, za co dostają pieczątki, 

walcząc tym samym o tytuł Super czytelnika. Na czas pandemii akcja pieczątkowa i 

zajęcia zostały wstrzymane, jednakże dzieci odwiedzały nas indywidualnie. Zajęcia 

plastyczne połączone z głośnym czytaniem w Filii bibliotecznej w Dobrzycy. Dzieci tutaj 

wykonywały pracę na konkurs plastyczny. Tutaj zajęcia dla babci i dziadka, też w 

bibliotece w filii w Dobrzycy. Filia w Tymieniu, zajęcia edukacyjne dla szkół 

podstawowych, walentynki z wierszami Jana Brzechwy, to filia w Tymieniu. W zajęciach 

wzięło udział 15 osób, to były dzieci ze Szkoły Podstawowej z Tymienia. Odbywają się 

także cykliczne zajęcia edukacyjne w przedszkolu, gdzie odwiedzamy najmłodszych 

Czytelników w Przedszkolu w Będzinie, to jest z książką w walizce i przedszkolu w 

Mścicach, to jest z tych zajęć pod nazwą z książką w plecaku. Zajęcia te na celu mają 

kształtowanie i rozwijanie pasji czytelniczych wśród najmłodszych. Tutaj w bibliotece w 

Będzinie zajęcia i oczywiście nasze Biblioteczna Akademia Młodego Artysty. To co 

poniedziałkowe zajęcia prowadzone przez panią Anię Sawicką, gdzie licznie dzieci 

uczestniczyły w zajęciach, zdobywając wiedzę o technikach plastycznych i szlifując swój 

talent. Muszę tu też dodać, że część uczestników z bibliotecznej akademii, to zwycięzcy 

wielu konkursów plastycznych. Popołudniowe zajęcia koła szachowego Szach mat. 

Odbyło się 14 spotkań, udział wzięło 102 uczestników. Spotkania prowadzi pan Emilian 

Wosztyl, prezes stowarzyszenia szachowego Husaria. Tutaj filia w Tymieniu 

popołudniowe zajęcia plastyczne, połączone z głośnym czytaniem. Klub miłośników gier i 

zabaw to zajęcia odbywające się w naszej najmłodszej filii, czyli filii w Tymieniu. Podczas 

cotygodniowych piątkowych zajęć dzieci bazują na wybranym utworze i uczestniczą w 

zabawach i quizach. Dotyczą one danego tekstu. Mała książka - wielki człowiek. To 

kampania, gdzie Będzińska biblioteka i jej filie, bierzemy już udział od 2018 roku. 

Kampania polega na tym, że dzieci w wieku od 3 do 6 lat zapisujące się do biblioteki 
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otrzymują wyprawkę czytelniczą i kartę małego czytelnika, po czym uzupełniają ją 

naklejkami. Za każde wypożyczenie dziecko otrzymuje naklejkę i po otrzymaniu 10 

naklejek, mały czytelnik dostaje dyplom i upominek. Tu są właśnie nasi zdobywcy 

dyplomów. Noc bibliotek. Będzińska biblioteka i jej filie po raz kolejny włączyła się w 

uczestnictwo w nocy bibliotek. Hasło tej edycji to klimat na czytanie. Hasło to doskonale 

wpisuje się w czas pandemii. Tego dnia, wszyscy, którzy odwiedzili naszą bibliotekę i 

wypożyczyli książkę. Dostali od nas upominek, odwiedziły nas w tym dniu 83 osoby. Dla 

najmłodszych na profilu społecznościowym był dostępny bezpłatny link do filmu Jakub 

Mimi i gadające psy. W wakacje odbyło się wręczenie nagród uczestnikom konkursu 

plastycznego, organizowanego przez koszalińską bibliotekę publiczną. I oczywiście 

najliczniejsze wydarzenie, w jakim biblioteka brała udział, była jego głównym 

organizatorem to 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To już nasz dziewiąty 

finał. Łączna kwota, jaką uzbieraliśmy to kwota 13. 017 zł. Impreza wypełniona 

atrakcjami licytacjami, występami wokalnymi, tanecznymi występami przedszkolaków z 

przedszkola w Będzinie. Występ orkiestry dętej morscy muzycy z Serbinowa, pokaz walk 

w wykonaniu Kyokushin Kanku z Tymienia. Było też szkolne stoisko z ciastami, stoisko 

hotelu Jawor z Sarbinowa, malowanie twarzy. Jak zwykle było stoisko biblioteczne z 

książkami i innymi rzeczami niezwykłymi, animacje dla dzieci prowadzone przez 

dziecięcą strefy kreatywnej zabawy Baba Kuba w Kołobrzegu. I tu nasze panie też z filii w 

Dobrzycy i z Tymienia zawsze się włączają w wielki finał. Nasza biblioteka zmienia swoje 

wnętrza dla użytkowników. W bibliotece w Będzinie została biblioteka doposażona 

trzema regałami w czytelni internetowej i została wymieniona (...) w łazience. 

Dokształcamy się i doskonalimy zawodowo, uczestniczyłyśmy w konferencji, uczyłyśmy 

się jak wypełniać i czytać formularz K-03, a także miałyśmy szkolenie z zakresu ochrony 

danych osobowych. I to by było tyle, dziękuję.  

1.1.3 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję proszę, czy ktoś z państwa ma jakieś pytania, bo tutaj tekst całego 

sprawozdania biblioteki my mogliśmy sobie przeanalizować i mimo tych tutaj trudnego 

okresu pandemicznego na miarę możliwości biblioteka robiła wszystko, żeby mogła 

jakoś funkcjonować, książki były wypożyczane mimo pandemii. No i myślę, że tutaj jest 

ocena jak najbardziej dobra, jeżeli chodzi o pracę biblioteki w tym bardzo trudnym 

okresie, zarówno w okresie wiosennym pandemii jesiennym, gdzie było to mocno 

utrudnione. Jeśli nie ma pytań, to dziękuję. 

Pkt. 10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w 

Będzinie w 2020 r. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 04:37:58 – 05:06:02 

1.1.1 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Przechodzimy, do pkt 10. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie za rok 

2020. Witam pana Jerzego Łuczaka. Ja tutaj jeszcze nie dopowiedziałem, bo nie 

dopowiedziałem, że sprawozdanie biblioteki przedstawiła nam pełniąca obowiązki 

dyrektora, pani Iwona Nartowska. Żebyśmu tu mieli też. A teraz pan Łuczak i prosimy o, 

też pełniący obowiązki z wiadomych względów i trudnej sytuacji akurat i tragicznej 
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sytuacji wręcz następcy pana Łuczaka, bo pan Łuczak wrócił, żeby do chwili 

rozstrzygnięcia stanowiska dyrektora, poprowadził działalność domu kultury. Proszę.  

1.1.2 Jerzy Łuczak (p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie)  

Dziękuję bardzo, w rezultacie sprawozdanie za okres, w którym ja jeszcze byłem 

dyrektorem. Faktycznie w grudniu przeszedłem na emeryturę, ale jeszcze pełniłem 

miesiąc czasu obowiązki. No ale był to trudny okres i postaram się w skrócie 

opowiedzieć. Głównie bym się skupił w odróżnieniu od poprzednich lat, kiedy skupiałem 

uwagę na działalności zewnętrznej na organizacji imprez. Tutaj skupię uwagę właśnie na 

działalności wewnętrznej naszej zwiazanej z pracą w placówkach instruktorów, ale także 

w związku z tym, że mieliśmy pandemię zamknięci byliśmy, z porządkami remontami. 

Postaram się to w miarę szybko i krótko zrobić. W sumie działamy w 5 placówkach 

stałych - 4 domach kultury Tymień, Dobrzyca, Będzino i Mścice oraz w świetlicy w 

Strachominie. Działają również w mniejszym ograniczonym zakresie Strzepowo i 

Wierzchomino, działa również świetlica w Popowie. Niestety z 10 na 11 października 

spłynęła na i w tej chwili czekamy na dalszą jakby odbudowę tej świetlicy. Działają 

zespoły ludowe, działają koła zainteresowań, kultyrystyczne, plastyczne, teatralne, m.in. 

Kalina w Dobrzycy, Popowianie w Popowie, Zalesie Mścice, kapela Swaty oraz Kwiaty 

Polskie w Tymieniu, oraz działa też również zespół teatralny w Strachominie, ale to 

później powiem o nim. (...) Rozpoczęliśmy jak co roku Wielkim Finałem Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy, chociaż nie zawsze my tutaj wchodzimy, jesteśmy organizatorami, 

współorganizujemy umożliwiając korzystania z naszych świetlic, oraz występów naszych 

zespołów. I tutaj mamy właśnie różne zdjęcia z różnych miejsc. To jest akurat ze Mścic. 

To Dobrzyca. Różne grupy wiekowe i różne osoby biorą udział. Kolejną naszą imprezą to 

był Gminny Przegląd Jasełek coroczny dla różnych grup wiekowych, ale robimy to dla 

przedszkoli, szkół podstawowych. I jak do tej pory cieszyło się to dość niezłym 

zainteresowaniem. W tym roku ze względu na pandemię nie było tego, ale jak zawsze 

komisja ma tutaj wiele rzeczy trudnych, bo występy dzieci są naprawdę fajne i 

atrakcyjne. Kolejna nasza impreza to się zbliżał dzień dla dziadka i babci albo odwrotnie 

dzień babci i dziadka. Świetlice przygotowywały się w różny sposób, poprzez warsztaty. I 

tu dlatego chciałem tak powoli to puścić, żeby było widać, że w każdej świetlicy w różny 

sposób to były, ale dzieci faktyczne same robiły laurki i inne pamiątki i ozdoby dla swoich 

babć i dziadków. To akurat robi nam świetlica Będzino. Strachomino trochę inną 

technikę, oni babeczki piekli dla swoich babć, też opowiadali, skąd się wzięło święto i 

wyszło że to Mieczysława Ćwiklińska była pierwszym babciom i została nagrodę i wtedy 

w pięćdziesiątym szóstym roku akurat to święto zostało w Polsce ustalone. Tutaj 

Dobrzyca się przygotowywała, dlatego że gminne święto babci mieliśmy organizowane w 

Dobrzycy. Jak zwykle przy współudziale i świetlic naszych, ale i szkoły podstawowej i Koła 

Gospodyń w Dobrzycy. Tu już mamy walentynki i inne warsztaty. Tymień m.in. bałwanki 

robił. Piekli także, tutaj Dobrzyca skupiła uwagę na pieczeniu różnych smakołyków, ale 

też i wycinali różne rzeczy. Tymień zajęł się fitnessem. Ale też i przyjemności reż frytki 

zrobili, żeby nie było im smutno. W Strachominie przeskoki jakieś na ławkach i rączkach. 

W Strachominie robili również świece zapachowe o różnych zapachach i różnych 

kształtach. Pomagali instruktorom naszym również rodzice, którzy przeprowadzali swoje 

pociechy najmłodsze. Dobrzyca zajęła się pizzą włoską, włoskie smakołyki. Kto jest 

głodny, to może popatrzeć, już późna godzina. Ale wygląda to apetycznie faktycznie. 
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Dzieci wszystkie, które uczestniczyły one w dużej mierze, włączyły się, przygotowały pod 

okiem pań instruktorów, produkty kroiły. I wszystko, a to już teraz czekały na to, że 

dostaną i jedzą. Co niektórzy już jedzą. Zbliżyły się walentynki, pierniczki, w Strachominie 

i innych świetlicach różne inne rzeczy. Pamiątki jakieś, tu jeszcze Strachomino różne 

kształty pierniczków robiło, wypiekało. W czasie ferii wyjazd był do kina, połączony jak 

zwykle z McDonaldem, bo to już ja nie wiem, co jest ważniejsze dla nich McDonald, kino 

czy odwrotnie. W każdym razie łączymy to i zawsze efekt bardzo fajny, bo sporo dzieci 

bierze udział i z sympatią, zawsze wspominają właśnie bytność w Koszalinie w tym 

multikinie. Będzino walentynki, troszeczkę plastycznie robiło. Oczywiście prócz takich 

czysto plastycznych były też informacje, skąd te walentynki się wzięły, co to za święto, 

jaki cel tego jest, czy warto w ogóle korzystać, kultywować tę tradycję. Do niedawna, 

żeśmy twierdzili, że to nie nasze święte, że ten Walenty gdzieś tam wyżej wędrował z 

zagranicy. A piosenki, pamiętam, żeśmy śpiewali zawsze z Walentym po polsku. Jak 

widać, jest to kolorowe. Dzieci nie tylko pomalowały kartki, ale również i siebie 

wysmarowały, ale pięknie to wygląda połączone. Na tych warsztatach również korzystały 

dzieci właśnie z tej sali jeszcze przed remontem. Sportowe na sportowo rekreacyjnie 

śpiewały, tańczyły karaoke. No i tu trzeba powiedzieć, że dość spora była grupa dzieci, 

brała urdział na tamtą porę, akurat udział w tych zajęciach. Tu już mamy Mścice. W 

Mścicach również różne formy i sportowe i rekreacyjne i plastyczne i komputerowe. 

Wszystko co tam można było wykorzystać jako (...) taneczne. Na ten czas przechodzenia 

do świetlicy. No i Dobrzyca ponownie no Dobrzyca chętnie, ponieważ ma kuchnie fajnie 

zaopatrzoną i dużą salę, gdzie pan Stefan prowadzi zajęcia sportowo-rekreacyjne, więc 

te zajęcia i na sportowo odbywają się. Różnie i w unihokeja i w dwa ognie i w zbijaka i 

plastyczne. (...) 

1.1.3 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Rozumiem, że i sprawozdanie i zdjęcia są na stronie domu kultury? 

1.1.4 Jerzy Łuczak (p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie)  

Tak sprawozdanie jest przekazane do urzędu. 

1.1.5 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Ja bardzo, ale na stronie dom kultury też chyba tak? 

1.1.6 Jerzy Łuczak (p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie)  

Też tak tak. 

1.1.7 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

No ja bardzo proszę tak, no przyspieszyć trochę to bo.. 

1.1.8 Jerzy Łuczak (p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie)  

Chętnie bym przyspieszył tylko.. 

1.1.9 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Ale to nie musimy oglądać zdjęć. Proszę nam wymienić tylko to, co mamy, bo usypiamy 

już powoli.  

1.1.10 Jerzy Łuczak (p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie)  

Słuchajcie no oczywiście. To są zajęcia feryjne, które jeszcze tutaj wyjazdu do Pomeranii 
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był m.in. w ferie turniej piłki nożnej i zbliżył się dzień kobiet. To była Pomerania. Tak 

szybko turniej piłki nożnej. I dzień kobiet, który tutaj mieliśmy. Przygotowania oczywiście, 

były a jeszcze było zakończenie ferii i turniej gier planszowych. Zbliżył się dzień Gminny 

Dzień Kobiet tutaj na tej sali. Oczywiście tutaj wszystkie te zajęcia świetlicowe, które się 

odbywały. Ognisko w Strachominie m.in. też jeszcze. To się wszystko odbywało do 

15 marca. 15 marca no niestety musieliśmy ograniczyć naszą działalność. W związku z 

pandemią. I naszą uwagę po prostu, żeśmy skupili w dużej mierze na pracy wewnętrznej. 

M.in. remont część dostaliśmy, byliśmy w projekcie, z którego niestety tam z różnych 

przyczyn, tych głównie finansowych bo ten koszt wynosił około 500 000 zł, łącznie z 

zatrudnieniem instruktorów. Dofinansowanie własne było około 100 000 niecałe i z tych 

pieniędzy żeśmy wyremontowali tą sale, zakupili te stoliki m.in. wyremontowaliśmy 

siłownie, dokupienie sprzętu właśnie na siłownie, przy pomocy rady sołeckiej też 

doposażyliśmy tą kuchnię, zakupy w takiej bardziej profesjonalnej kuchni gazowej, które 

tutaj akurat tutaj nam powinna starczyć. Rozpoczęliśmy też remont, już z innych 

środków w Dobrzycy. M.in. została też zrobiona podłoga na sali widowiskowej, ale też 

rozpoczęto remont klubu, który został zakończony w miesiącu lutym tego roku. Ten klub 

świetlica już jest teraz bardzo no jasny, o w ten sposób, że tak powiem, że zupełnie 

inaczej wygląda niż do tej pory. Latem, w związku z pandemią mieliśmy dość 

ograniczone możliwości prowadzenia zajęć, więc głównie były one tam prowadzone 

przez instruktorów, może nie tak całkiem formalnie na placach zabaw, opieka nad 

dziećmi, które przechodziły na place zabaw. Pomieszczenie żeśmy nie za bardzo mogli 

prowadzić zajęcia. W rezultacie dopiero jak dzieci poszły do szkoły we wrześniu, żeśmy 

podjęli pewne działania, żeby coś ruszyć, ale za chwilę też nam, jakby ograniczono 

możliwość taką. W tym czasie zrobiliśmy tylko tylko dziesięciolecie zespołu, no i też m.in. 

została oddana siłownia w Tymieniu przy współpracy z grupą rybacką i zaangażowaniu 

środków zewnętrznych, też plac zabaw, przyjemnego korzystania z placu zabaw w 

Borkowicach. Też no zorganizowaliśmy takie różnego rodzaju warsztaty okolicznościowe 

związane ze świętami święta zmarłych. Też nasze zespoły, w jakiś sposób tam miały 

próby i Kapela Swaty też brała udział m.in. w zdalnym, wysłaliśmy nasze nagrania do 

Rzeszowa, tam zajęliśmy, dostaliśmy wyróżnienie. Także pewną określoną działalność 

żeśmy prowadzili online przez komputery, była prowadzona też działalność 

instruktorska, kontakt z dziećmi, m.in. warsztaty wykonywania bombek też i wiankówna 

drzwi. I z tego tytułu też był konkurs, który został rozstrzygnięty dzieci dostały m.in. 

nagrody wszystkie dzieci, które brały udział nie tylko zresztą dzieci, też i starsze osoby 

też brały udział w tym. Piętnastego, czy tam raczej 18 grudnia ja już odszedłem na 

emeryturę rzecz, jakby zakończyłem swoją działalność, prowadziłem jeszcze do wyboru 

nowego dyrektora. I w tym czasie no na początku tego roku jeszcze żeśmy wspólnie z 

panią nową dyrektor robili jeszcze Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, ale też jakby 

niebezpośrednio, ale poprzez sklepy, puszki, rozwiezienie do sklepów do innych 

instytucji, które pomagały nam w zbiórce i tu żeśmy troszeczkę zdobyli. Także no na tyle 

by miał to, co było możliwe do zrobienia. Głównie uwagę, żeśmy skupili właśnie na 

wewnętrznej pracy i remontach, także i w Tymieniu został remont zrobiony drobny w 

domu kultury i wszędzie no zostały uporządkowane pewne sprawy, które zalegały od iluś 

lat, a okoliczność zamknięcia powiedzmy placówek dała możliwość uporządkowania 

wielu spraw. To na tyle bym miał, dziękuję.  
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1.1.11 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję, jak akurat tutaj jest ten wątek remontowy panie dyrektorze. No nie została do 

dziś załatwiony remont w Domu Ludowym w Mścicach, gdzie wcześniejsze zalanie 

fundamentów poprzez pęknięcie pod fundamentami rur zamokły te ściany, to jest 

niepomalowane, już nie mówiąc o pleśni i grzybie, które występuje na zapleczu kuchni. 

To jest chyba od ponad, od roku chyba jak ma być usunięty i w dalszym ciągu jest to nie 

usunięte, także prosiłbym się temu przyjrzeć i skierować tam jakąś ekipę, bo myślę że to 

we własnym zakresie można oczyścić, odgrzybić i przemalować. 

1.1.12 Jerzy Łuczak (p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie)  

No spróbujemy to zrobić, tyle, że tam akurat dostaliśmy informację w ubiegłym roku 

żeby uporządkować, poodsuwać szafy i inne rzeczy, żeby można było, żebyśmy to zrobili, 

ale się okazało potem, że ekipa no nie dotarła. No będziemy musieli faktycznie to zrobić 

we własnym zakresie.  

1.1.13 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

No i jeszcze jedna rzecz jest od 3 lat. Po wizycie derby Gwardia Kotwica został napis na 

ścianie budynku, no który myślę, że można usunąć, bo to za pięknie nie wygląda, a tam 

pisze "czy Ty też wybierasz się mecz". No i myślę, że to można trochę oczyścić i 

przemalować. Też trzeba nieduże pieniądze. No myśl, że to w najbliższym okresie 

zrobimy. 

1.1.14 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę kto jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę pan Baczyński. 

1.1.15 Tomasz Baczyński (Radny)  

Panie dyrektorze, ja bym się chciał dowiedzieć, jaka jest w tej chwili struktura 

zatrudnienia w GOKy? Czy pracuje tyle samo osób co w zeszłym, czy przez tą pandemię 

ktoś prawda odszedł? Jak to wygląda?  

1.1.16 Jerzy Łuczak (p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie)  

W tej chwili no praktycznie wszystkie osoby, prócz pana Zabrockiego, który był na 

umowę-zlecenie i odpowiadał za sport w Tymieniu pracował. Ale ze względu na to, że 

szkoła nie funkcjonowała, więc racja, jakby bycia, w jakiś sposób od tego roku pan 

Zabrocki nie pracuje, to znaczy pracował, dopóki ja byłem a nowa pani dyrektor nie 

przedłużyła z nim umowy. Podobna sytuacja jest z panią Piskorz. Ale teraz z tego co 

wiem, wójt podjął decyzję, żeby prowadziła zespół Kwiaty Polskie i planuje ewentualnie 

kilka godzin, żeby pracowała również w Tymieniu jako instruktor świetlicowy. Pozostałe 

osoby pracują. Oczywiście tam w czasie pandemii no różnie to było, bo niektórzy tam 

wychowywali dzieci, więc miały niekoniecznie były na etatach u nas tylko właśnie na tych 

zasiłkach różnych, związanych z pandemią.  

1.1.17 Tomasz Baczyński (Radny)  

Rozumiem, a pod względem finansowym został wygenerowane jakieś oszczędności? 

1.1.18 Jerzy Łuczak (p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie)  

Znaczy w ubiegłym roku akurat oszczędności ześmy nie mieli, dlatego że nas po prostu 

zjadają, jak zawsze koszty utrzymania energii i gazu. Wszystkie imprezy, które robimy, 
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jakby dodatkowe takie gminne, które do tej pory były robione, były dotowane jakby z 

zewnętrznych środków. To znaczy albo przez wójta albo przez inne osoby, czy prywatne, 

czy niektórych radnych, którzy tam wspomagali organizację imprezy. Natomiast no 

faktycznie to jesteśmy cały czas na dotacji z gminy. 

1.1.19 Tomasz Baczyński (Radny)  

Rozumiem. Jeszcze takie ostatnie pytanko. Gdzie można zobaczyć Kalinę, bo w sumie to 

się stęskniłem, chętnie bym obejrzał. 

1.1.20 Jerzy Łuczak (p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie)  

Kalna jest w trakcie reorganizacji, bo była troszeczkę w uśpieniu, przez ostatnie 3 lata w 

rezultacie. Podjęłem teraz kroki z chwilą, kiedy przeszłem na emeryturę, dostałem 

zadanie reaktywowanie działalności, więc podjęłem wstępne działania, zorganizowałem, 

ileś osób, które miały już zacząć ćwiczyć, ale weszło ograniczenie pandemiczne i teraz 

czekam, żeby znowuż odblokowane było, ale tak czy inaczej w tym roku na pewno Kalina 

będzie już do oglądania i do występowania. 

1.1.21 Tomasz Baczyński (Radny)  

(...) Jak by pan dyrektor wiedział, że będą występować, to bardzo bym prosił o 

informację, dziękuję. 

1.1.22 Jerzy Łuczak (p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie)  

Dobrze.  

1.1.23 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję, czy ktoś chciałby zabrać głos, proszę Pan Jóźwiak.  

1.1.24 Andrzej Jóźwiak (Radny)  

Panie dyrektorze, mam takie pytanie. W miejscowości Barnin w świetlicy wiejskiej nie ma 

prądu od zeszłego roku. Coś pan na ten temat wie, czy pan jest władny, żeby coś w jakiś 

sposób pomóc tym mieszkańcom? 

1.1.25 Jerzy Łuczak (p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie)  

Znaczy ja przekazałem tę sprawę do Urzędu Gminy, dlatego że w rezultacie no tak, 

świetlice wiejskie te tzw. w których w ogóle nie prowadzimy żadnej działalnością, one 

podlegają nam tylko pod względem tym, że płacimy rachunki za te świetlice, za światło i 

ewentualnie jakieś tam drobne sprawy. Natomiast no nie prowadzimy tam remontów, 

jest to w gestii, jakby rad sołeckich w dużej mierze. Dostałem informację, że jest problem 

z prądem, szczególnie to była informacja po tym, jak ja się Popowo spaliło. Przekazałem 

to do Urzędu Gminy, miała być jakaś decyzja o remoncie, czy położenia nowego 

oświetlenia i nowej linii w Barninie, do tej pory potem poszedłem na emeryturę, także 

jakby to odeszło i nie mam większych informacji na ten temat.  

1.1.26 Andrzej Jóźwiak (Radny)  

Dziękuję.  

1.1.27 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

To na tym kończymy ten punkt no duże utrudnienia, które wystąpiły w tym roku w 

funkcjonowaniu naszej kultury i domu kultury. W związku z tym trochę tych imprez 
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ubyło. Niemniej jednak część tych większych imprez jest tutaj, żeby było sprostowanie, 

finansowane z Urzędu Gminy, a nie przez wójta, bo to też jest różnica natomiast radni na 

pewno wykładali prywatne pieniądze. Kończymy ten punkt, proszę państwa. 

Pkt. 11. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi 

na zapytania z ostatniej sesji. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 05:06:03 – 05:06:56 

1.1.1 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Pkt 11 informacja wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z 

ostatniej sesji. W działalności pana wójta no pana wójta nie ma. Nie ma kto udzielić tych 

odpowiedzi z poprzedniej sesji, zarówno informacja z działalności jest przesyłana na 

piśmie, tak jak mówiłem, bardzo punktowo, w związku z tym na najbliższą sesję 

będziemy prosili pana wójta, żeby w formie opisowej, żeby przynajmniej nam 

przedstawił efekty swoich spotkań, wyjazdów i żebyśmy wiedzieli, co się dzieje, bo na tę 

chwile poza suchym zapisem pobytu, czy rozmów z kimś tam nie wiemy, jakie są efekty i 

jakie korzyści dla gminy z tego tytułu. 

Pkt.12. Wolne wnioski i zapytania. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 05:06:57 – 05:27:50 

1.1.1 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Pkt 12 wolne wnioski i zapytania. Bardzo mocna dyskusja była we wcześniejszych 

punktach, czy ktoś chciałby zabrać jeszcze głos? Proszę pani Barbara Grudzień.  

1.1.2 Barbara Grudzień (Radna)  

Dziękuję bardzo, ja chciałam się na początku odnieść do wypowiedzi wójta na 

interpelację radnego Adama Gołębiewskiego w temacie społecznika. Czekałam dzisiaj na 

sołtysa sołectwa Borkowice-Śmiechów, że możze zabierze głos w wolnej trybunie, ale nie 

doczekałam się, bo wydaje mi się, że właśnie sołtys, powinien się wypowiedzieć, ile byłby 

w stanie zrobić na terenie swojego sołectwa bez pomocy między innymi radnego Adama 

Gołębiewskiego. Odwołam się do słownika języka polskiego, kto to jest społecznik. Jest to 

określenie człowieka, bezinteresownie działającego dla dobra, jak i społeczności, osoba 

pracująca na rzecz wspólnoty obywatelskiej, aktywny organizator i uczestnik 

stowarzyszeń, ruchów społecznych oraz organizacji i samorządowych m.in. Może działać 

w społecznym interesie lokalnej społeczności. Działacz społeczny swoją działalność 

wykonuje z własnej woli i bezinteresownie. W lokalnych społecznościach bywa 

pomysłodawcą i katalizatorem inicjatyw społecznych, więc wszystko pasuje do osoby 

radnego Adama Gołębiewskiego. Pana wypowiedź, panie wójcie, cytuję, proszę nie 

udawać przed ludźmi wielkiego społecznika, bo nim pan nie jest. Panie wójcie, mam 

wrażenie, że pomylił pan adres albo też osobę, do której adresował pan te słowa. Nie 

sztuką jest pokazać się na festynie, czy też nagotować grochówki za pieniądze 

podatników i zawieźć ją na festyn. Sztuką jest zorganizować taki festyn, a jeszcze większą 

sztuką jest poświęcić swój czas, swoje pieniądze, prywatny sprzęt, żeby cokolwiek zrobić 
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dla dobra społeczeństwa, nie oczekując nic w zamian. Społecznik, czy nie? Radny Adam 

Gołębiewski wraz z innymi mieszkańcami karczował i wyrównywał teren gminny w 

Borkowicach przy placu zabaw. Czy też stawiał budynek m.in. gospodarczy. Materiał 

finansowany był z funduszu sołeckiego, ale praca przy budowie to już praca 

mieszkańców, właśnie m.in. radnego Adama Gołębiewskiego. Ile właśnie tam trzeba było 

poświęcić swojego prywatnego czasu, dając swój prywatny sprzęt i wykazać się 

działaniem na rzecz społeczeństwa. Pomoc przy organizowaniu imprez dla mieszkańców 

Borkowic, Śmiechowa czy Miłogoszczy, chociażby festyny, spotkania integracyjne przy 

ognisku dla ludzi starszych z młodzieżą i dziećmi, słynne kuligi dla mieszkańców, pełne 

zaangażowanie czasu i sprzętu. Zadaję panu pytanie, jakimi działaniami i jaką krzywdę 

wyrządził mieszkańcom radni Adam Gołębiewski? Chyba tylko taką, że obecna władza 

nie trawi radnych z poprzedniej kadencji, ich wnioski i pomysły służące dla dobra 

mieszkańców są przez obecną władzę pomijane, a wręcz ignorowane. Jak to pan ujął, "o 

sposobie realizacji inwestycji ja będę decydował a nie pan, zasłaniając się 

mieszkańcami". Duże ego. Wielkim problemem ludzi z dużym ego jest to, że uważają się 

za lepszych od innych uważają, że są doskonali i że wszystko, co robią jest idealne. Ja i 

tylko ja. Powtarza, to pan dosyć często w odpowiedziach na składane interpelacje i 

zapytania radnych. Myślę, że mieszkańcy sołectwa Śmiechów-Borkowice sami dokonają 

oceny, kto jest społecznikiem, a kto ma wielkie ego. W tym temacie bardzo dziękuję. I tu 

jeszcze miałabym prośbę gorącą nie wiem może do pana Szymaniaka dotrze, sołtys się 

zwrócił do mnie z prośbą, żeby połatać pozostałe dziury na drodze w Tymieniu, 

ponieważ w najbliższy czwartek będzie Boże ciało, będzie procesja przez Tymień, żeby 

sobie ludzie nóg nie połamali. I jeszcze 1 sprawa dotycząca też dziur za starą szkołą jest 

taki ten słynny rowek zjazdowy i sołtys mówił, że w sumie, gdyby gmina zakupiła ze 4 

worki asfaltu i ten asfalt tam w tą dziurę włożyła, wyrównała to by temat tych zanirzeń 

stania wody i tego wszystkiego, czasami podskoków niepotrzebnych samochodów ten 

temat by po prostu został ogarnięty, także jest bardzo duża prośba o naprawienie w 

dalszym ciągu tej naszej słynnej drogi w Tymieniu, dziękuję bardzo.  

1.1.3 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję. Ja bym tutaj w pełni potwierdził wypowiedź pani Barbary Grudzień, dotyczącą 

pana Adama Gołębiewskiego, że na pewno jest zaangażowany i dalej jest zaangażowana, 

a zaangażowany mimo no wielkiego problemu i tragedia, jaka go spotkała w rodzinie. 

Nie mniej jednak uważam, że dalej jest otwarty i działa na dobro mieszkańców tej 

miejscowości. Natomiast taki komentarz jest po prostu obraźliwy, jaki przedstawił pan 

wójt w stosunku do pana Adama. Proszę kto jeszcze chciałby, pani Krystyna Najdzion, 

proszę.  

1.1.4 Krystyna Najdzion (Radna)  

Dziękuję bardzo, ja również popieram kolegę Adama wspieram go, jako moją 

przedmówczynię panią Basię, bo wszystko tak się zgadza, jak mówi. Tak jak pamiętam, 

luty 2019 rok, była obiecana droga Strachomino-Tymień. Minęło 2 lata i 3 miesiące i nic. 

To jak to można rozumieć, że wójt nie podpisuje na rewitalizację projektu. To jest 2019 

rok i 2021. Było na to 3 lata. Etapami można było robić tak jak drogę w Borkowicach, a 

teraz na ekspres remont świetlicy w Strachominie. Pytam, gdzie tam się zmieści 

Środowiskowy Dom Samopomocy? Gdzie świetlica dla dzieci, która jest tak prężna i 

dziewczyny tam działają, zajmują dzieci, nawet wtedy kiedy była pandemia, bo robią to 
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zdalnie i jeszcze jak słyszę jest 1 sala do dyspozycji pani sołtys. Dlaczego nie rozmawia 

się z rodzinami i podopiecznymi tych, którzy uczestniczą w ŚDS? Plan na temat planu na 

przeniesienie, a jak tak się patrzy, to ani opieka niepełnosprawnych, ani seniorzy. Widać 

u pana wójta nie zasłużyli na opiekę, jaką do tej pory wykonywało Stowarzyszenie Lepsze 

Jutro Razem Radośniej. Ni jak to się nie ma do strategii, którą nam dzisiaj pani 

przedstawiała, że dba się w tej gminie o opiekę nad niepełnosprawnymi i nad seniorami. 

Tego można było się spodziewać, bo w pierwszych tygodniach swojego urzędowania 

wójt zobaczył listy, kto należy do tego Stowarzyszenia Lepsze Jutro i padły takie słowa, 

cytuję, "kogo wy tu macie w tym stowarzyszeniu?", nieprzychylnym tonem, a ja 

odpowiadam, panie wójcie, "mieszkańców gminy Będzino, bo ja też tam jestem w tym 

stowarzyszeniu i staramy się pomagać pani prezes i działać i pomagać rodzinom i 

mieszkańcom niepełnosprawnym i seniorom". Seniorzy od 15 lutego nie mają zajęć 

uskarżają się do nas, kiedy to będzie no ale to trzeba pana wójta zapytać teraz, kiedy to 

będzie, my byliśmy skłonni prowadzić to dalej, ale niestety nam to zabrano, (...) że 

Stowarzyszenie nie będzie prowadzić ani klubu ani domu seniora. Jak można tak niszczyć 

to, co dobrze funkcjonowało? Takich przykładów możemy mnożyć. Marnowanie tego, co 

było dobre. Kostka historyczna, napisane w strategii i inwestycjach, historyczna kostka 

na drodze do banku, do Będzina, a gdzie nasza ta spod urzędu? A to był gruz, proszę 

państwa. Przenosiny dom seniora ŚDS. Szkoła zamknięta, bo to, bo tamto, a przecież są 

różne projekty, na to państwo daje pieniądze, żeby przedszkole i żłobek wybudować 

nowy. Najwięcej przez ten czas urzędowania naszego pana wójta jest nienawiści między 

mieszkańcami. A ja już nie wspomnę o radnych, bo tyle wulgaryzmu co się na nas 

wylewa w tych 2 latach urzędowania pana wójta i jakie padają określenia na nas, to uszy 

więdną. Słuchać to, co ludzie powtarzają i dziwią się, że władza tak może nazywać 

mieszkańców gminy Będzino, brak szacunku dla mieszkańców, a przecież to wójt jest dla 

mieszkańców, a nie odwrotnie. Dziękuję bardzo.  

1.1.5 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję. Pan Adam Gołębiewski proszę.  

1.1.6 Adam Gołębiewski (Radny)  

Dziękuję za dobre słowo od wszystkich państwa kolegów, koleżanki. Ja swoją wartość 

znam, a wiem od kogo oczekiwać, czego. Nie mniej jednak bardzo dziękuję. Sprawa taka 

przyziemna, to chciałbym jeszcze się, tu nie było dzisiaj pana Tomka Szymaniaka. 

Chciałbym się dowiedzieć kolejny raz z interpelacji, które złożyłem w listopadzie na 

uzupełnienie pobocza tej drogi ze Śmiechowa od szkoły w stronę Gąsek. Tam ta droga 

Poprzeczna, o której wnioskowałem, żeby wyrównać jest przerównana jest elegancko, 

ale ta asfaltowa, która tam jest te pobocze, popada w ruinę, tak. Z każdym dniem, z 

każdym tygodniem coraz bardziej się kruszy a to tylko, dlatego że jest wymywane 

pobocze, jest większy uskok i niestety tam nie ma krawężników, to się będzie odsypywać. 

Także bardzo proszę, żeby to nie popadła całkowicie w ruinie ta droga to o jak 

najszybsze zrobienie. Kolejną sprawą jeszcze tutaj wrócę już po raz kolejny tej 

mieszkanki Borkowic 6/1. Takie zapytanie moje czy, bo tutaj pan Maśliński oczywiście 

odbija piłeczkę, że to nie powinno być zrobione, że nie, a ja mam przeczucie, że to może 

nieuwaga albo jakiś no błąd w sztuce, który każdemu się może zdarzyć. Czy to nie jest 

błąd pana projektanta, że on nie zauważył tego tej działki, czy nie no w jakiś sposób 

pominął, że nie zaprojektował tego zjazdu, wejścia choćby nawet na tą działkę. I czy 
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projektant daje jakąś gwarancję na swoją pracę, bo wykonawcy też zrobią drogęi jest 80 

tam miesięcy, czy ileś tej gwarancji, a czy projektant za wykonaną swoją pracę też daje 

jakąś gwarancję, to tak oczekiwałbym jakieś odpowiedź. Dziękuję bardzo.  

1.1.7 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję czy ktoś, proszę pani Krystyna Najdzion jeszcze.  

1.1.8 Krystyna Najdzion (Radna)  

Jeszcze ja właśnie chciałam nadmienić, że nikt nie umie nam powiedzieć z jakich 

funduszy i na jaki koszt jest remontowana ta droga. Śmiem podejrzewać i domyślać się, 

że dopiero teraz będzie produkowane te wszystkie dokumenty i i umowy, bo jak można 

my się do dopytujemy, już tyle razy, a szczególnie od komisji, to było tyle dni że można 

było po prostu jakieś informacje nam przekazać w tym temacie. Dziękuję bardzo.  

1.1.9 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Ja rozumiem, że chodzi o drogę do banku tak? Dziękuję. Jeszcze tak co do dzisiejszych 

tutaj wolnej trybuny tych państwa inwestorów. Są poważni inwestorzy, tam są grube 

miliony w zakup działki włożone pieniądze. Tam też jest zaprojektowany, tam są 

zaprojektowane te pensjonaty czy jakkolwiek to nazywać. I w przerwie, oczywiście 

porozmawiałem z tym państwa. Obiecałem się zorientować z panem Andrzejem 

doszliśmy, że tam jest do tych działań doprowadzona woda, która spełnia wszystkie 

wymogi ilościowe, przekrój rur wystarczy, na jak był taki projekt zrobiony, że tam, jakby 

zagospodarowania tego terenu i to tamta woda jest. No wiadomo w drugą stronę już 

ścieków nie ma, bo ktoś zaniechał tego, także woda tam jest a kwestia drogi, pani 

zdradziła, mi tam, że w tamtym roku czy któregoś roku obiecała tam donieść jakieś takie 

dokumenty, czy jakąś wypowiedź fachowca drogowego, że oni nie oczekują tam asfaltu, 

żeby dolać do tego tego, tylko na czas budowy, żeby przynajmniej wykorytować tę drogę 

zasypać jakimś kruszywem utwardzić, a później po skończeniu tamtych inwestycji no 

wiadomo, że należałoby zrobić jakąś porządną. I ona mówi, że to jest rzędu 30 może 

40 000 taki koszt tej drogi, żeby można spokojnie było budować tam te ośrodki. No nie 

wiem, czy to jest dużo, czy mało, ale moim zdaniem tam wyliczyłem coś koło 500 do 

600 m tej drogi należałoby zrobić. Też ci państwo widzieli ewentualną firmę budującą i 

oni się obawiałem, bo tam jest bardzo głęboki rów i stroma skarpa będzie. Ja się 

obawiałem tego, że jeżeli wjadą ciężkim sprzętem, a grunt jest niestabilny, może tam 

dojść do jakiejś tam obsunięcia i tego sprzętu do tego rowu i to jest jakby taka główna 

przyczyna, ale myślę, że to jest do zrobienia, no tam jest potencjał duży. Także te 30 czy 

40 nawet tysięcy, to myślę że to nie jest zresztą jakiś tam zawrotny koszt. Dziękuję 

bardzo.  

1.1.10 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

No możnaby to utwardzić szwedzkim gruzem, czy kruszywem bardzo dobrym, tak, bo 

mamy taki złożony w Tymieniu na kotłowni, ale tam jest 10% kruszywa, natomiast reszta 

to jest ziemia, to jest to, co kupione było za 60 000 od firmy Strabag i zebrane z dróg 

dojazdowych na czas budowy drogi. Proszę państwa. No tyle do mieszkańców można 

tutaj powiedzieć, że tak wchodząc w ten ton państwa dyskusji, że widzimy, jaka jest 

informacja dla radnych, a z kolei z drugiej strony precyzowane informacje, że to rada nie 

chce z wójtem współpracować. Proszę państwa tak nie jest. Widzicie państwo. My 
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siedzimy, zajmujemy się problemami. Natomiast nam do końca nawet osób, które tu 

przybywają, nie są w stanie nam wytłumaczyć. Nie jesteśmy informowani wcześniej, a o 

panie wójcie to zapomnijmy, że w ogóle jest w tej gminie i czy urzęduje, czy nie. Nie 

wiemy cały czas jego działania idą tylko w tym kierunku, aby no niszczyć to, co dobrze 

funkcjonuje. Myślę, że kolejnym tematem będzie ciekawym, bo widzę, że w swoich 

działaniach spotkał się już z audytorem. Będzie monitoring zakładu komunalnego. No 

dobrze, że będzie, ale na tą chwilę audyty w poszczególnych firmach się źle kończyły, bo 

ludzie byli zwalniani albo przymuszani do zwolnienia. To jest 1 rzecz i druga rzecz jest 

taka, gdzie pan wójt cały czas podkreśla, że to radni są niedouczeni. No chcieliśmy się 

trochę douczyć i wesprzeć obsługą prawną, nawiązaliśmy kontakt z radcą prawnym, z 

biurem prawnym. Zabezpieczyliśmy środki w budżecie i chcieliśmy złożyłem pismo do 

pana wójta o podpisanie umowy do obsługi rady, bo na dzień dzisiejszy ja absolutnie nie 

mam nic do obecnego radcy prawnego, prowadzącego obsługę Rady Gminy, ale 

niejednokrotnie w takiej sytuacji, w jakiejsię znaleźliśmy, jest to pewien konflikt 

interesów i trudno temu radcy reprezentować 2 strony przy takim konflikcie, gdzie nie 

mamy żadnego porozumienia z wójtem. Pan wójt nie odpisał nawet na to, tylko 

przekazał pracownikowi obsługi rady, że on tego nie podpisze, możecie se to zabrać, no i 

tak się kończy współpraca tu z panem wójtem. Proszę państwa. Ja tu jeszcze w wolnych 

wnioskach, mamy taki wniosek. Dla mnie to jest suche pismo od firmy ASTANET, która 

wnosi do gminy, abyśmy zmniejszyli opłaty za zajęcie pasa drogowego, jest to firma, 

która instaluje ten internet szerokopasmowy. Natomiast no mi jest trudno się w tej 

chwili odnieść. No ja to też skieruje do Komisji Infrastruktury. Trudno nam się odnieść, 

bo nie znamy też stanowisko pana wójta, bo to nie jest pismo od pana wójta, tylko firmy 

ASTANET, która wykonuje te prace, jest zarówno kierowane do mnie, jak i do wójta. I 

mamy też jeszcze jedno pismo mieliśmy od dyrektora szkoły podstawowej w Mścicach o 

zwiększenie środków w budżecie na remonty, między innymi ogrodzenie szkoły i tym 

podobne. Odpisałem, że po prostu firma, znaczy szkoła powinna złożyć ten wniosek do 

wójta, bo on kształtuje tutaj układ budżetu. Natomiast, jeżeli takie zmiany miałyby 

nastąpić i środki na to przeznaczone no to zajmiemy się tym na sesji ewentualnie, jeśli 

takie zmiany przez wójta będą wprowadzone. Na dzień dzisiejszy my nie jesteśmy 

władni, żeby wprowadzać takie zmiany. No i mam jeszcze jedno pismo mieszkańca, 

właściciela działki w Zagajach, który zwraca się do nas też z pismem o wykonanie 

inwestycji i przeznaczenie środków w budżecie. Dotyczy to działki nr 115/6 w 

ewidencyjnym rejonie Będzinko. Na pewno też to skieruje do Komisji Infrastruktury, a 

niezależnie poprosimy też o opinię zakładu komunalnego w tej sprawie, jeżeli chodzi o 

warunki, czy powinno to być w gestii gminy wykonanie tego, czy właściciele tej działki, 

jako przyłącze. To tyle z tych takich spraw. Z zarządzeń, które pan wójt ogłosił, to m.in. są 

2 zarządzenia, dotyczące ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora domu kultury i 

biblioteki. Nie czytałem, tylko mam hasłowo to, co dzisiaj otrzymałem. Także nie wiem, 

czy to znowu będzie 1/2 etatu, czy to ma być znowu coś połączone, czy to oddzielnie nie 

mam pojęcia, jakie plany ma pan wójt. Proszę, czy ktoś z państwa jeszcze by coś miał? 

Jeśli nie, to kończymy punkt wolne wnioski i zapytania. 
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Pkt. 13. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 05:27:51 – 05:29:03 

1.1.1 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę państwa. Ja bym chciał zrobić jeszcze jedną sesję przed 10 czerwca. Z tego 

względu, że nie mamy jeszcze szczegółowego protokołu komisji rewizyjnej, która pracuje 

nad protokołem i ma obowiązek złożyć zgodnie z uchwałą do 1 czerwca. W związku z tym 

no to na pewno do rozpatrzenia i ewentualnie ustalimy, być może będą jeszcze jakieś 

dodatkowe uchwały, bo wcześniej chciałem, aby tą sesję przeprowadzić na początku 

czerwca i powiązać to wszystko,a nie robić dzisiaj. Ale była prośba, że m.in tu Pani 

Lewandowska, przedstawiała że uchwała pierwszą, którą podejmowaliśmy odnośnie 

ZITu, musiała być podjęta do końca maja i dlatego też tak się przyspieszyło wszystko i w 

związku z tym będziemy musieli zwołać jeszcze 1 sesję w pierwszej dekadzie, czyli do 10. 

Ja nie mogę w tej chwili jeszcze określić cele, ale tak państwo przewidujcie tą sesję. Czy 

akieś wnioski państwo macie jeszcze do porządku sesji? (...) 

Pkt. 14. Zamknięcie obrad. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 05:29:04 

Opracował: Mateusz Dębowski 

Data sporządzenia: 12.07.2021 r. 
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