Trzebielino, 15.04.2021 r.
AO.0002.3.2021.2

P R O T O K Ó Ł NR XXVI/2021
obrad Sesji Rady Gminy Trzebielino
VIII kadencji (2018-2023)
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Trzebielino
dnia 14 kwietnia 2021 roku
rozpoczęto o godz. 11:20
zakończono o godz. 12:40

Ad. 1.
Obrady XXVI sesji Rady Gminy Trzebielino VIII kadencji (2018-2023) przeprowadzone
zostały w sposób zdalny. O godz. 11:20 Przewodniczący Rady Gminy Trzebielino Pan Jerzy
Tarnowski otworzył obrady oraz powitał uczestniczących w sesji.
W celu sprawdzenia obecności Przewodniczący Rady Pan Jerzy Tarnowski wyczytał Radnych
z nazwiska i z imienia w kolejności alfabetycznej. Przewodniczący Rady stwierdził obecność
15 radnych /lista obecności stanowi załącznik do protokołu/.
Przewodniczący Rady stwierdził quorum uprawniające Radę Gminy Trzebielino do
podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad. 2.
Przewodniczący Rady Pan Jerzy Tarnowski zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Sprawy regulaminowe:
- uchwalenie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Informacja z pracy Wójta Gminy i realizacji uchwał.
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6. Informacja z pracy Komisji Rady.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino w 2021 roku,
- ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży
Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Trzebielino,
- wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok,
- wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na
lata 2021 – 2027.
8. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady zapytał czy są propozycje do przedstawionego porządku obrad.
Wobec braku innych propozycji Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie „za
przedstawionym porządkiem obrad” wyczytując Radnych z nazwiska i z imienia w kolejności
alfabetycznej.
W głosowaniu jawnym oddano głosy: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0
/imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu/.
Przyjęto porządek XXVI sesji Rady Gminy Trzebielino.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół numer XXV/2021 z sesji Rady Gminy
Trzebielino był do wglądu w Biurze Rady i wobec braku uwag poprosił radnych o jego
przyjęcie.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie „za przyjęciem protokołu Nr XXV/2021 z
dnia 24 lutego 2021 roku” wyczytując Radnych z nazwiska i z imienia w kolejności
alfabetycznej.
W głosowaniu jawnym oddano głosy: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0
/imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu/.
Protokół z sesji Rady Gminy Trzebielino Nr XXV/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. został
przyjęty.

Ad. 3.
Przewodniczący Rady Pan Jerzy Tarnowski zaprosił radnych do zgłaszania zapytań i
interpelacji.
Zapytań oraz interpelacji nie zgłoszono.
Wobec braku pytań oraz interpelacji Przewodniczący Rady poinformował o przejściu do
kolejnego punktu obrad.
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Ad. 4.
Przewodniczący Rady Pan Jerzy Tarnowski zaprosił do zgłaszania wolnych wniosków i
zapytań.
Radny Pan Andrzej Labuda zapytał czy jest już wyznaczony termin rozpoczęcia prac
remontowych na ulicy Młodzieżowej w Trzebielinie.
Wójt Pan Tomasz Czechowski odpowiedział, że plac budowy został już przekazany.
Najprawdopodobniej wykonawca chce rozpocząć prace pod koniec kwietnia br. Termin
rozpoczęcia remontu się wydłuża ze względu na konieczność uzyskania uzgodnienia na
zajęcie pasa drogowego.
Radny Pan Piotr Jażdżewski zapytał na jakim etapie jest sprawa dotycząca budowy chodnika
przy drodze krajowej numer 21 w Zielinie od ulicy Kolejowej do bloków. Zapytał jakie kroki
poczynił Urząd Gminy w tym temacie.
Radny Pan Krzysztof Kula zapytał kto zapłaci za aktualizację dokumentacji w przypadku
gdyby Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chciała rozpocząć tą inwestycję.
Wójt Pan Tomasz Czechowski odpowiedział, że inwestycja ta musi zostać zrealizowana przez
właściciela drogi, a więc Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Urząd Gminy ze
swojej strony motywuje tą instytucję aby przyspieszyć ten temat. Niestety tego typu
inwestycje pomimo deklaratywności że to wykonają, ciągle są przekładane przez Generalną
Dyrekcję na kolejne lata. Do tej pory Generalna Dyrekcja opóźniała wykonanie inwestycji z
powodu braku zgód z Warszawy i braku możliwości podpisywania z samorządami umów
partnerstwa na wspólne realizacje inwestycji, szczególnie tych podnoszących
bezpieczeństwo. Obecnie pojawiła się informacja, że Generalna Dyrekcja uruchamia z
powrotem możliwość zawierania takich porozumień. W ślad za tym gmina wystosowała
pismo z propozycją współpracy, przypominające o zaległych inwestycjach. W piśmie zawarta
został prośba o wyznaczenie terminu spotkania. Jesteśmy otwarci na propozycję spotkania w
Gdańsku jak i również na terenie gminy. Do tej pory nie wpłynęła odpowiedź z Generalnej
Dyrekcji. Pan Wójt wyraził nadzieję, że jeżeli pojawiła się możliwość zawierania porozumień
to współpraca rozpocznie się nie tylko od deklaracji ale również od podpisania stosownych
dokumentów gdzie zawarte zostaną koszty, terminy realizacji inwestycji oraz informacja kto
za co odpowiada. Dodał, że istniejący odcinek chodnika przy drodze krajowej od siedziby
zarządu dróg do torów jest w fatalnym stanie. W zasadzie nadaje się on do przebudowy lub
budowy od podstaw. Ciągle czeka budowa odcinka chodnika od ulicy Kolejowej w kierunku
Miastka, na który gmina wykonała dokumentację. Obecnie przygotowane przez gminę
pozwolenie na budowę jest własnością Generalnej Dyrekcji ponieważ zostało na nią
przepisane. Na dzień dzisiejszy dokumentacja wymaga aktualizacji, którą musi wykonać
Generalna Dyrekcja. Jeżeli gmina nie doczeka się odpowiedzi na pismo po upływie miesiąca
to wysłana zostanie kolejna prośba i wyznaczony zostanie termin spotkania.
Radny Pan Piotr Jażdżewski uściślił, że radni z Zielina są za poprawą bezpieczeństwa.
Wójt Pan Tomasz Czechowski poinformował, że oprócz inwestycji które Generalna Dyrekcja
ma wykonać w Zielinie, czeka również budowa fragmentu chodnika w Trzebielinie,
3

Objezierzu, budowa zatok autobusowych na Moczydłach. Dodał, że jeżeli odbędzie się
spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji to mile będzie widziany na nim
Przewodniczący Rady Gminy.
Radny Pan Krzysztof Kula zapytał, jak przebiegają szczepienia na terenie gminy.
Wójt Pan Tomasz Czechowski poinformował, że odniesie się do tej kwestii w kolejnym
punkcie obrad.
Wobec braku innych wolnych wniosków i zapytań Przewodniczący Rady poinformował o
przejściu do kolejnego punktu obrad.

Ad. 5.
Wójt Pan Tomasz Czechowski poinformował, że w okresie międzysesyjnym wydał 9
zarządzeń, które omówił.
Pan Wójt poinformował, że:
- Przygotowywana jest dokumentacja do złożenia wniosku o dofinansowanie montażu paneli
fotowoltaicznych na świetlicach w Objezierzu, Gumieńcu i Poborowie, a także na oczyszczalni
ścieków w Zielinie oraz obiekcie sportowym w Centrum Sportowo Rekreacyjnym w
Trzebielinie. Wnioski złożone zostaną do Rybackiej Lokalnej Grupy Działania. W przyszłości
planowane jest zaopatrzenie w panele fotowoltaiczne szkół z terenu gminy.
- W grudniu ubiegłego roku złożony został wniosek o dofinansowanie z Funduszu Inwestycji
Lokalnych na przebudowę szkół z terenu gminy w celu utworzenia nowych punktów
przedszkolnych, dostosowania istniejących do przepisów przeciwpożarowych oraz poprawy
jakości edukacji przedszkolnej. Wniosek nie zakwalifikował się do dofinansowania.
Szacowany koszt inwestycji wynosił 2.068.703,67 zł. Oczekiwane dofinansowanie wynosiło
1.861.733,29 zł. Procedura rozpatrywania wniosku polegała na tym, że wstępną ocenę
dokonywano na poziomie Urzędu Wojewódzkiego, natomiast ostateczna decyzja które
zadania otrzymają dofinansowanie należała do komisji powołanej przy Premierze. Z powiatu
bytowskiego dofinansowanie otrzymali: szpital w Miastku w wysokości 4 mln. zł, oraz
Ochotnicze Straże Pożarne z gminy Miastko i Lipnica na zakup nowego wozu strażackiego.
- Złożony został wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego „Wyrównamy
szanse” w ramach Osi Priorytetowej Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja Przedszkolna. Wniosek
opiewa na kwotę 1.489.630,25 zł. W ramach tego wniosku przewidziane jest wykonanie prac
adaptacyjnych dotyczących punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Starkowie.
Obecnie nie ma jeszcze rozstrzygnięcia co złożonych wniosków.
- W miesiącu marcu wykonano 180 szczepień osób powyżej siedemdziesiątego roku życia, z
dojazdu skorzystało 26 osób. W kwietniu zaszczepiono 154 osoby, z dojazdu skorzystało 6
osób. Na dzień 30 kwietnia planowane jest szczepienie 120 osób z grupy sześćdziesiąt plus. Z
danych z ewidencji ludności wynika, że w gminie zameldowane są 134 osoby z grupy
wiekowej osiemdziesiąt plus, natomiast zaszczepionych zostało 90 z nich co stanowi 67,16 %.
Z grupy siedemdziesiąt plus zameldowanych jest 476 osób natomiast zaszczepionych zostało
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dwukrotnie 278 osób, co stanowi 58,4%. Procent osób zaszczepionych z terenu gminy może
być wyższy ze względu na to że nie obejmuje on osób które zarejestrowały się przez internet
i zostały zaszczepione w innych punktach szczepień. Z ogólnej liczby 458 osób z grupy
wiekowej sześćdziesiąt plus zaszczepiono 130 osób, natomiast 120 osób wyraziło chęć i
oczekuje na szczepienie. Z grupy wiekowej pięćdziesiąt plus do dnia dzisiejszego zapisało się
120 osób.
- W dniu 01.04.2021 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Budowa przepustu na rzece Bystrzenicy wraz z dojazdem do drogi gminnej na dz. Nr 332/1.
Termin składania ofert upływa w dniu 16.04.2021 r. o godz. 12:00.
- W dniu 08.04.2021 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków i przyłączami w miejscowości
Objezierze. Termin składania ofert upływa w dniu 26.04.2021 r. o godz. 12:00.
- Podpisano umowę na realizację zadania pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Poborowo. Chodzi o podłączenie do kanalizacji jednej nieruchomości w której
znajduje się kilka gospodarstw. Wartość zadania wynosi 99.571,64 zł. Wykonawcą zadania
będzie Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy HIRSZ ze Stężycy. Termin realizacji wynosi
90 dni od daty przekazania placu budowy.
- Podpisano umowę na realizację operacji pt. Rekultywacja jeziora trzebielińskiego poprzez
budowę progu wodnego piętrzącego wody na rzece Kunica. W drodze przetargu została
wyłoniona najlepsza oferta na kwotę 57.556,63 zł. Wykonawcą zadania będzie
Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych REWERS Agnieszka, Wojciech Formela z
Bożegopola Wielkiego. Termin realizacji przedsięwzięcia to 5 miesięcy licząc od dnia
przekazania placu budowy.
- Złożony został wniosek o udzielenie dotacji w wysokości 127.571,46 zł na Modernizację
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dolno ze środków związanych z
wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
- Przekazany został plac budowy dla inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej oraz budowa
parkingu w miejscowości Trzebielino. Wykonawca ma 4 miesiące na wykonanie zadania.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poinformował o przejściu do kolejnego punktu
obrad.

Ad. 6.
Przewodniczący Rady Pan Jerzy Tarnowski poprosił przewodniczących Komisji o składanie
informacji z prac Komisji.
Przewodniczący Wspólnego Posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i
Finansów , Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rolnictwa i
Ochrony Pan Marek Wiśniewski poinformował, że komisja odbyła swoje posiedzenie w
trybie zdalnym w dniu dzisiejszym tj. 14.04.2021 r. w pełnym składzie przy udziale Pana
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Wójt, Pani Skarbnik, Kierownika ZUK Pana Arkadiusz Kuklińskiego oraz Kierownika Referatu
Polityki Gospodarczej, Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pani Urszuli Franc.
Na posiedzeniu omówione zostały cztery projekty uchwał, które członkowie komisji
pozytywnie zaopiniowali. Podczas posiedzenia komisji poruszone zostały tematy dotyczące
budowy sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Dolno i Zielin oraz wniosków w sprawie
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Gumieniec oraz
Objezierze.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do Przewodniczącego Wspólnego Posiedzenia
Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Finansów , Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i
Spraw Socjalnych oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Pana Marka Wiśniewskiego.
Wobec braku pytań poproszono o wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana
Tomasza Zacholskiego.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Tomasz Zacholski poinformował, że komisja odbyła
spotkanie w dniu 5 marca br. i zajęła się trzema tematami: wykorzystanie dotacji
podmiotowej przez Bibliotekę Gminną w Trzebielinie w 2020 roku oraz wykorzystanie
gminnych środków finansowych przez rady sołeckie w 2020 roku, wykorzystanie środków
finansowych w oświacie w roku 2020, utrzymanie Urzędu Gminy w 2020 roku. Komisja nie
wnosi zastrzeżeń do kontrolowanych zagadnień.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poinformował o przejściu do kolejnego punktu
obrad.

Ad. 7.
Sesja prowadzona była w sposób zdalny w związku z czym chwilowy brak łączności
powodował nie możność oddania głosu na procedowaną uchwałę co zostało oznaczone w
protokole jako: „nie wziął udziału w głosowaniu”.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie:
- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino w 2021 roku,
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie tej
uchwały.
Zapytań ze strony radnych odnośnie tej uchwały nie było.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie w trybie jawnym wyczytując Radnych z
nazwiska i z imienia w kolejności alfabetycznej.:
„za” – 15 radnych, „przeciw” - 0 radnych, „wstrzymujących się” – 0 radnych,
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Rada Gminy Trzebielino podjęła uchwałę Nr 194/XXVI/2021 w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Trzebielino w 2021 roku.
Uchwała oraz imienny wykaz głosowania stanowią załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie:
- ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży
Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Trzebielino,
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie tej
uchwały.
Zapytań ze strony radnych odnośnie tej uchwały nie było.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie w trybie jawnym wyczytując Radnych z
nazwiska i z imienia w kolejności alfabetycznej:
„za” – 14 radnych, „przeciw” - 0 radnych, „wstrzymujących się” – 1 radny,
Rada Gminy Trzebielino podjęła uchwałę Nr 195/XXVI/2021 w sprawie ustalenia
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej
uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez
Państwową Straż Pożarną lub Gminę Trzebielino.
Uchwała oraz imienny wykaz głosowania stanowią załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie:
- wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok,
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie tej
uchwały.
Zapytań ze strony radnych odnośnie tej uchwały nie było.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie w trybie jawnym wyczytując Radnych z
nazwiska i z imienia w kolejności alfabetycznej:
„za” – 15 radnych, „przeciw” - 0 radnych, „wstrzymujących się” – 0 radnych,
Rada Gminy Trzebielino podjęła uchwałę Nr 196/XXVI/2021 w sprawie wprowadzenia
zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
Uchwała oraz imienny wykaz głosowania stanowią załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie:
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- wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na
lata 2021 – 2027,
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie tej
uchwały.
Zapytań ze strony radnych odnośnie tej uchwały nie było.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie w trybie jawnym wyczytując Radnych z
nazwiska i z imienia w kolejności alfabetycznej:
„za” – 15 radnych, „przeciw” - 0 radnych, „wstrzymujących się” – 0 radnych,
Rada Gminy Trzebielino podjęła uchwałę Nr 197/XXVI/2021 w sprawie wprowadzenia
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2021 – 2027.
Uchwała oraz imienny wykaz głosowania stanowią załącznik do protokołu.

Ad. 8.
Przewodniczący Rady Pan Jerzy Tarnowski poinformował, że spotkał się z niepochlebnymi
komentarzami na temat podwyżki stawki za wywóz odpadów komunalnych. Przypomniał
jakie czynniki miały wpływ na wysokość obecnie obowiązującej stawki.
Radny Pan Piotr Jażdżewski zapytał, czy gmina przyjmuje już wnioski do programu „czyste
powietrze”.
Wójt Pan Tomasz Czechowski odpowiedział, że obecnie prowadzone są rozmowy wraz z
samorządowcami z ościennych gmin o rozszerzeniu działalności o inne programy przez te
punkty które mają zajmować się obsługą wniosków z programu „czyste powietrze”. Na dzień
dzisiejszy jeszcze nikt w tym temacie nie uruchomił żadnych działań. Gmina podtrzymuje
decyzję o uruchomieniu takiego punktu.
Wójt Pan Tomasz Czechowski poinformował, że dostał informację, że wniosek „Wyrównamy
szanse” złożony do Urzędu Marszałkowskiego ” w ramach Osi Priorytetowej Edukacja,
Działanie 3.1 Edukacja Przedszkolna uzyskał pozytywną ocenę formalną.
O godz. 12:40 prowadzący obrady Przewodniczący Rady Pan Jerzy Tarnowski podziękował
wszystkim za uczestnictwo i wobec wyczerpania porządku obrad zamknął obrady XXVI sesji
Rady Gminy Trzebielino.
Nagranie z obrad XXVI sesji Rady Gminy Trzebielino VIII kadencji stanowi załącznik do
protokołu. Z powodu problemów technicznych nagranie z sesji obejmuje 48 min 29 sek.
Protokołowała:

Obradom

/-/ Monika Piechowska

przewodniczył:

/-/ Jerzy Tarnowski
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