PROTOKOt NR XIX 2012

z obrad Sesji Rady Gminy Slawno w dniu 05 czerwca 2012r.

Sesja odbyla

si~

w swietlicy wiejskiej w Slawsku.

Sesj~ rozpocz~to 0

godz. 1000 a zakonczono

01130.

Na stan 15 Radnych w Sesji uczestniczylo 15 Radnych co stanowi 100% stanu Rady.
W Sesji uczestniczyli: W6jt Ryszard Stachowiak,

Zast~pca

W6jta Artur Cir6g, Sekretarz

Gminy Marta Rosenkiewicz-J6zwiak, Skarbnik Grniny Renata Litwin, Kierownik GOPS
Dominika Wr6bel,

,Radca Prawny Zbigniew Szefka, Dyrektor szkoly podstawowe w

Slawsku Beata Gofryk, Dyrektor Girnnazjum w Slawsku Grazyna Duszynska, rnieszkancy
Slawska oraz Soltysi.
Otwarcia Sesji dokonala Przewodniczqca Rady Gminy p. Marta Holowata i powitala
wszystkich obecnych.

Nast~pnie

na podstawie listy obecnosci Radnych, stwierdzila

wymagane kworum do przeprowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwal.

Na kornisji Radny Wieslaw Dowbusz zglosil wniosek

0

przyj~cie

do programu obrad

uchwaly w sprawie ustalenia wynagrodzenia W6jta Gminy Slawno, wniosek na kornisji
zostal przyj~ty i zaproponowano jako punkt 9a porzqdku obrad.

Za przyj~ciem projektu uchwaly do porzqdku obrad glosowalo 15 radnych.

Porz'ldek obrad:

1. Otwarcie Sesji:
• stwierdzenie kworum,
•
2.

przyj~cie

Przyj~cie

porzqdku obrad.

protok6lu z XVIII Sesji Rady Gminy.

3. Informacja W6jta Gminy 0 realizacji zadan w okresie
4. Wnioski i zapytania (interpelacje) Radnych.

mi~dzy

sesjarni.

5. Przedstawienie uchwaly Nr XLI/155/Z/2012 Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie wydania opinii
o sprawozdaniu z wykonania budzetu w 2011 roku.
6. Przedstawienie Wniosku Kornisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia W6jtowi Gminy
Slawno absolutorium z tytulu wykonania budzetu grniny w 2011r.

7. Przedstawienie uchwaly Skladu Orzekajqcego RIO w Szczecinie z dnia 18 maja 2012 r.
w przedrniocie wydania opinii
Slawno w sprawie

0

wniosku opinii Kornisji Rewizyjnej Rady Grniny

udzielenia W6jtowi Gminy Slawno absolutorium z

tytulu

wykonania budzetu grniny w 2011r.
8. Podj~cie uchwaly w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budzetu za 2011r.
9.

Podj~cie

uchwaly w sprawie udzielenia W6jtowi Grniny absolutorium.

9a. PodjlCcie uchwaly w sprawie ustalenia wynagrodzenia W6jta Gminy Slawno.

10.

Podj~cie

uchwaly w sprawie zrnian w uchwale nr XV /115/2011 Rady Grniny Slaw no

z dnia 30 grudnia 2011 roku dotyczqcej uchwalenia budzetu Grniny Slawno na 2012 r.

11.

Podj~cie

uchwaly w sprawie zrniany Wieloletniej Prognozy Finansowej Grniny Slawno

na lata 2012-2018.

12.

Podj~cie

uchwaly w sprawie

przyj~cia

Grninnego Programu Przeciwdzialania Przemocy

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2014.

13.

Podj~cie

uchwaly w

sprawie przystqpienia do sporzqdzenia zrniany studiwn

uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzelU1ego grniny Slawno.

14.

Podj~cie

uchwaly w sprawie ustalenia tygodniowego obowiqzkowego wyrniaru

zaj~c

psycholog6w, logoped6w i pedagog6w zah·udnionych w szkolach prowadzonych przez
Gmin~

15.

Podj~cie

w

16.

Slawno.
uchwaly w sprawie nabycia dzialki nr 288

obr~bie

Podj~cie

powierzdmi 0,43 ha polozonej

0

ewidencyjnym t~towo gmina Slawno.

uchwaly w sprawie nabycia dzialki m 384/2

0

powierzchni 1,28 ha polozonej

0

powierzchni 0,15 ha polozonej

0

powierzchni 0,25 ha polozonej

w obr~bie ewidencyjnym Zukowo grnina Slawno.

17.

Podj~cie

uchwaly w sprawie nabycia dzialki m 383/2

w obr~bie ewidencyjnym Zukowo grnina Slawno.

18.

Podj~cie

w

19.

obr~bie

Podj~cie

w

uchwaly w sprawie nabycia dzialki m 213/1
ewidencyjnym Brzescie grnina Slawno.

uchwaly w sprawie nabycia dzialki nr 329

obr~bie

ewidencyjnym Boleszewo grnina Slawno.

0

powierzchni 1,39 ha polozonej

20. Podj~cie uchwaly w sprawie nabycia dzialki nr 140/2
w

obr~bie

22.

Podj~cie

w
23.

25.

powierzchni 0,22 ha polozonej

ewidencyjnym Radoslaw gmina Slawno.

ewidencyjnym Tychowo gmina Slawno.
0

powierzchni 0,50 ha polozonej

0

powierzchni 0,35 ha polozonej

ewidencyjnym Boleszewo gmina Slawno.

uchwaly w sprawie nabycia dzialki nr 175/1

obr~bie

powierzchni 2,76 ha polozonej

0

uchwaly w sprawie nabycia dzialki nr 175/2

obr~bie

Przyj~cie

ewidencyjnym Tychowo gmina Slawno.

uchwaly w sprawie nabycia dzialki nr 12

obr~bie

Podj~cie

w
26.

obr~bie

Podj~cie

w

0

uchwaly w sprawie nabycia dzialki nr 103 0 powierzchni 1,71 ha polozonej

Podj~cie

w
24.

obr~bie

powierzclmi 0,46 ha polozonej

ewidencyjnym Radoslaw gmina Slawno.

21. Podj~cie uchwaly w sprawie nabycia dzialki nr 139/2
w

0

ewidencyjnym Boleszewo gmina Slawno.
przez

Rad~

Gminy "Oceny Zasob6w Pomocy Spolecznej na rok 2011

dla Gminy Slawno".
27. Odpowiedzi na wnioski i zapytania (interpelacje) Radnych.
28. Wolne wnioski.
29.

Zamkni~cie

sesji.

Radni jednoglosnie przyj~li porzqdek obrad.

Punkt2
Przyj~cie

protokolu z XVIII Sesji Rady Gminy.

W wyniku glosowania Radni przyj~li protok61 jednoglosnie.

Punkt3
Informacja W6jta
Gminy
(zalqcznik do protokolu).

0

realizacji

zadan

w

okresie

mi~dzy

Sesjami

Punkt4
Bark interpelacji.

Punkt 5
Przedstawienie uchwaly Nr XLI/155/Z/2012 Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie wydania opinii
o sprawozdaniu z wykonania budzetu w 2011 roku.

Przewodniczqca odczytala uchwal~ (zalqcznik do protokolu).

Punkt6
Przedstawienie Wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia W6jtowi Gminy Slawno
absolutorium z tytulu wykonania budzetu gminy w 2011r.
Przewodniczqca przedstawila wniosek Radnym (zalqcznik do protokolu).

Punkt7
Przedstawienie uchwaly Skladu Orzekajqcego RIO w Szczecinie z dnia 18 maja 2012 r.
w przedmiocie wydania opinii

0

wniosku opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Slawno

w sprawie udzielenia W6jtowi Gminy Slawno absolutorium z tytulu wykonania budzetu
gminy w 2011r.
Przewodniczqca przedstawila uchwal~ (zalqcznik do protokolu).

Punkt8
Podj~cie

uchwaly w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

ze sprawozdaniem z wykonania budzetu za 2011r.
W wyniku glosowania "za
Uchwal~

przyj~ciem" -

15 glos6w, Rada Gminy

przyj~la

jednoglosnie

Nr XIX/160/2012.

Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu

Punkt9
Sprawozdanie z wykonania budzetu za 2011 rok om6wione zostalo na posiedzeniu Komisji
Rady Gminy Slawno i na tej podstawie Komisja Rewizyjna wystqpila z wnioskiem
o udzielenie W6jtowi Gminy Slawno absolutorium z tytulu wykonania budzetu za 2011 rok.
Wniosek uzyskal pozytywnq

opini~

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zesp61

Zamiejscowy w Koszalinie - Uchwala Nr LV/205/Z/2012 z dnia 18 maja 2012 roku.

Podj~cie

uchwaly w sprawie udzielenia W6jtowi Gminy absolutorium.

W wyniku glosowania "za
Uchwal~

przyj~ciem" -

Nr XIX/161/2012.

Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu

Punkt 9a

15 glos6w, Rada Gminy

przyj~la

jednoglosnie

Podjtr cie uchwaly w sprawie ustalenia wynagrodzenia W6jta Gminy Slawno.

Radny W. Dowbusz: uzasadnil uchwal~.
W wyniku glosowania "za przyj~ciem" - 14 glos6w, " wsrrzymujqcy" - 1 glos, Rada Gminy
przyj~la wi~kszosciq Uchwaltr Nr XIX/162/2012.

Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu

Punkt 10
Podj~cie uchwaly w sprawie zmian w uchwale nr XV/115/2011 Rady Gminy Slawno
z dnia 30 grudnia 2011 roku dotyczqcej uchwalenia budzetu Gminy Slaw no na 2012.

W wyniku glosowania "za przyj~ciem" - 15 glos6w, Rada Gminy przyj~la jednoglosnie
Uchwaltr Nr XIX/163/2012.

Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu
Punkt 11
Podj~cie

uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Slawno

na lata 2012-2018.
W wyniku glosowania "za

przyj~ciem" -

15 glos6w, Rada Gminy

przyj~la

jednoglosnie

Uchwaltr Nr XIX/164/2012.

Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu.

Punkt 12
Podj~cie

uchwaly w sprawie

przyj~cia

Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy

w Rodzinie oraz Ochrony OHar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2014.
W wyniku glosowania "za

przyj~ciem" -

15 glos6w, Rada Gminy

przyj~la

jednoglosnie

Uchwaltr Nr XIX/165/2012.

Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu.

Punkt 13
Podj~cie

uchwaly w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia zmiany studium uwarunkowafl

i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego grniny Slawno.

W wyniku glosowania "za przyj~ciem" - 13 glos6w, "przeciw"- 2 glosy Rada Gminy przyj~la
wi~kszoscict

Uchwaltr Nr XIXj166/2012

Uchwala stanowi zalctcznik do protokolu.
Punkt 14
Podj~cie uchwaly w sprawie ustalenia tygodniowego obowictzkowego wymiaru zaj~e

psycholog6w, logoped6w i pedagog6w zatrudnionych w szkolach prowadzonych przez
Gmin~

Slawno.

Radny M. Borowski: zwr6cil uwag~, ze w uchwale powinno bye zwi~kszenie a nie ustalenie,
zwi~kszenie

0 30 % czasu pracy godziny zegarowej.

W6jt Ryszard Stachowiak: wyjasnil, ze te 26 godzin to jest praca dydaktyczna z dzieemi,
a nauczyciel jest do dyspozycji dyrektora 40 godzin tygodniowo, 26 praca dydaktyczna
z uczniem pozostale godziny to prace biurowe.
W wyniku glosowania "za
2 glosy Rada Gminy

przyj~ciem" -

przyj~la wi~kszoscict

11 glos6w, "wstrzymujctce" -2 glosy "przeciw"
Uchwaltr Nr XIXj167/2012

Uchwala stanowi zalctcznik do protokolu.

Punkt 15
Podj~cie

w

uchwaly w sprawie nabycia dzialki

obr~bie

ill

288

0

powierzclmi 0,43 ha polozonej

ewidencyjnym t~towo gmina Slawno.

W wyniku glosowania "za

przyj~ciem"-

15 glos6w, Rada Gminy

przyj~la

jednoglosnie

Uchwaltr Nr XIXj168/2012.
Uchwala stanowi zalctcznik do protokolu.
Punkt 16
Podj~cie

uchwaly w sprawie nabycia dzialki

ill

384/2

0

powierzclmi 1,28 ha polozonej

w obr~bie ewidencyjnym Zukowo gmina Slawno.
W wyniku glosowania "za

przyj~ciem" -

Uchwaltr Nr XIXj169/2012.
Uchwala stanowi zalctcznik do protokolu.

15 glos6w, Rada Gminy

przyj~la

jednoglosnie

Punkt17
Podj~cie uchwaly w sprawie nabycia dzialki nr 383/2

0

powierzchni 0,15 ha polozonej

w obr~bie ewidencyjnym Zukowo gmina Slawno.
W wyniku glosowania "za przyj~ciem" - 15 glos6w, Rada Gminy przyj~la jednoglosnie
Uchwal~

Nr XIX/170/2012.

Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu
Punkt18
Podj~cie

w

uchwaly w sprawie nabycia dzialki nr 213/1

obr~bie

0

powierzclmi 0,25 ha polozonej

ewidencyjnym Brzescie gmina Slawno.

W wyniku glosowania "za przyj~ciem" - 15 glos6w, Rada Gminy przyj~la jednoglosnie
Uchwal~

Nr XIX/171/2012.

Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu
Punkt 19
Podj~cie

w

uchwaly w sprawie nabycia dzialki nr 329

obr~bie

powierzclmi 1,39 ha polozonej

ewidencyjnym Boleszewo gmina Slawno.

W wyniku glosowania "za
Uchwal~

0

przyj~ciem" -

15 glos6w, Rada Gminy

przyj~la

jednoglosnie

Nr XIX/172/2012.

Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu.
Punkt 20
Podj~cie

w

uchwaly w sprawie nabycia dzialki nr 140/2

obr~bie

powierzclmi 0,46 ha polozonej

ewidencyjnym Radoslaw gmina Slawno.

W wyniku glosowania "za
Uchwal~

0

przyj~ciem" -

15 glos6w, Rada Gminy

przyj~la

jednoglosnie

Nr XIX/173/2012.

Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu.
Punkt 21
Podj~cie

uchwaly w sprawie nabycia dzialki nr 87
w obr~bie ewidencyjnym Smardzewo gmina Slawno.
W wyniku glosowania "za
Uchwal~

Nr XIX/174/2012.

przyj~ciem" -

0

powierzclmi 1,4097 ha polozonej

15 glos6w, Rada Gminy

przyj~la

jednoglosnie

Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu.
Punkt 22
Podj~cie uchwaly w sprawie nabycia dzialki nr 103 0 powierzchni 1,71 ha polozonej

w obr~bie ewidencyjnym Tychowo gmina Slawno.
W wyniku glosowania "za przyj~ciem" - 15 glos6w, Rada Gminy przyj~la jednoglosnie
Uchwal~ Nr XIX/175/2012.

Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu.
Punkt23
Podj~cie uchwaly w sprawie nabycia dzialki nr 12

w

obr~bie

powierzchni 2,76 ha polozonej

0

ewidencyjnym Tychowo gmina Slawno.

W wyniku glosowania "za przyj~ciem" - 15 glos6w, Rada Gminy przyj~la jednoglosnie
Uchwal~

Nr XIX/176/2012.

Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu.
Punkt 24
Podj~cie

w

uchwaly w sprawie nabycia dzialki nr 175/2

obr~bie

powierzchni 0,50 ha polozonej

ewidencyjnym Boleszewo gmina Slawno.

W wyniku glosowania "za
Uchwal~

0

przyj~ciem" -

15 glos6w, Rada Gminy

przyj~la

jednoglosnie

Nr XIX/177/2012.

Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu.

Punkt 25
Podj~cie

w

uchwaly w sprawie nabycia dzialki nr 175/1

obr~bie

powierzchni 0,35 ha polozonej

ewidencyjnym Boleszewo gmina Slawno.

W wyniku glosowania " za
Uchwal~

0

przyj~ciem" -

15 glos6w, Rada Gminy

przyj~la

jednoglosnie

Nr XIX/178/2012.

Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu.
Punkt 26
Przyj~cie

przez

Rad~

dla Gminy Slawno" .

Gminy " Oceny Zasob6w

Pomocy Spolecznej na rok 2011

Radni

jednoglosnie

przyj~li

"Oeen~

Zasob6w

Pomoey

Spoleeznej

na

rok

2011

dla Gminy Slawno".

Punkt27

Brak

Punkt28
Wolne wnioski
Dyrektor Gimnazjum G. Duszynska: przedstawila wydarzenie, b6jk(( , jaka miala miejsce
w Slawsku przy szkole. Uczniowie, kt6rzy brali udzial w b6jce byli ze Slawska, jest
to mlodziez, ktora chodzila tu do Gimnazjum, ale po I klasie zostali przeniesieni do OHP
w Slupsku. Sytuacja byla bardzo niebezpieczna, napastnicy rzucali kamieniami, bili
sztachetami, najgorsze jest to ze nie mieli zadnego respektu przed nauczycielami, kt6rzy
bronili uczniow wsiadajetcych do autobusu . Sprawet zajmuje si(( Policja.
Radna M. Szamiel : zwrocila si(( do Komisji Oswiatowej, z prosb et aby cos zrobic w tym
kierunku, zeby zapobiec takim zdarzeniom.
Radny 1. Franas: uwazam, ze powolanie Gimnazjum to byl wielki bletd, jesli nie zmieni si((
struktura w oswiacie, my nie jestesmy w stanie temu zapobiec.
Dyrektor Gimnazjum G. Duszynska: w Slawnie w Gimnazjum takich incydentow nie bylo,
napastnicy to mieszkancy Slawska. ProSZ(( mieszkaiicow 0 pomoc, Set schadzki za Kosciolem,
nikt normalny nie podchodzi do autobusu i przy nauczycielach wszczyna bojki.
Radny M. Borowski: jdli wywalet tych chlopcow z OHP ze Slupska, to jest obowia,zek
ich przyjetc do gimnazjum do Slawska. To jest problem.
Radny 1. Salusz: przypomnial, ze wychowanie to bardzo skomplikowany proces. Wychowuje
szkola, ulica, telewizja itp., ale przede wszystkim rodzice. Uwazam, ze tu zabraklo
wychowania rodzicow.
W6jt Ryszard Stachowiak: poinformowal, ze kilka dni wczesniej odbylo si(( spotkanie
W gabinecie W ojta na zyczenie mlodziezy ze Slawska, ktora chce reaktywowac Klub
Sportowy Piast Slawsko. Chc(( si(( spotkac tam z nimi na boisku, zobaczyc co chcet i w miar((
mozliwosci pom6c.. Chcemy stworzyc ofert(( dla instruktora, ktory b((dzie na boisku
wielofunkcyjnym pelnic funkcj(( trenera.
Soltys St. Krakow J. Piaseczny: dzi((kuj(( za remont przystanku. Jest jeszcze jeden problem,.
droga ze stare go Krakowa do Przemyslawca trzeba jet wyremontowac.

Radny Warszkowa L. szach: zapraszam wszystkich serdecznie 09.06.2012r. na I Przegletd
Kapel Ludowych w Warszkowie z okazji pierwszej rocznicy powstania zespolu "Wrzosy",
na godz. 1400 w swietlicy wiejskiej w Warszkowie.
Sohys L~towa K. Kruk: zwr6cil uwagt(, ze takie b6jki jaka miala miejsce w Slawsku dziejet
si~ na kaZdej wsi i nie mozemy robic tak, ze jak cos si~ dzieje w Slawsku to my zaraz gasimy
pozar, robimy boisko, zatrudniamy trenera. To si~ dzieje w kaZdej wsi.
Radny W. Wi~cek: nauczycielowi odebrano autorytet, matka i ojciec powinni skarcic dziecko,
jak rodzice w tej sprawie nic nie robiet to i nauczyciel nic nie pomoze. Trzeba wychowac
wdomu.

Radna M.Kieldanowicz: to jest bardzo powazny problem, my tez w zeszlym roku mielismy
takie wydarzenie, prokuratura umorzyla post~powanie w tej sprawie, napastnicy czujet si~
bezkami.
Przedstawila sytuacje jaka miala miejsce w Gminie tzn. spotkanie Prezesa Stowarzyszenia
Rzyszczewo i sohysa Rzyszczewo z W6jtem Gminy Slawno. Stowarzyszenie zlozylo
wniosek 0 dofinansowanie do PDS na budow~ altany szachulcowej w Rzyszczewie. Wniosek
dostal dofinansowanie. Problem byl taki, ze obiega on na wysoka kwot~ 98.000 zl.
W6jt nie zgodzil sit( na realizacje takiego projektu, zdaniem W6jta w pierwszej kolejnosci
powinna bye swietlica w Rzyszczewie.
Chcialam powiedziec, ze rezygnujemy z realizacji tego projektu na rzecz budowy swietlicy.

Punkt29
Zakonczenie
Na zakonczenie Przewodniczetca obrad dokonala podsumowania i

zamkni~cia

obrad XIXSesji

Rady Gminy Slawno.
Integraln~ cz~sci~

protokolu jest nagranie z sesji

dol~czone

do protokolu.

Protokolant:

r.ZACA

l. d ny'

lowata.

Sprawozdanie z dzialalnosci W6jta w okresie mifdzy sesjami
od 28 kwietnia do 04 czerwca 2012 r.

ORGANIZACJA PRACY URzI;;DU i GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
1. Po raz drugi ogloszono nab6r na stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji
i Infrastruktury Komunalnej. Kandydat wyloniony w pierwszym naborze

zrezygnowal z

podj~cia

pracy. Oferty przyjmowane b~dq do koflCa czerwca br.

2. W dniu 23 maja podpisano porozumienie z Miastem Slawno na wsp6lne
uiytkowanie pomieszczen urz~du: sal konferencyjnych zlokalizowanych na pi~trze
oraz pomieszczenia i l l 66 (ZUS, KRUS i ODR). W ramach porozumienia Miasto
przekazalo dla Gminy pomieszczenie, kt6re sluzyc b~dzie pracownikom
gospodarczym.
3. Przygotowano obchody 20-lecia Gminy, w ramach, kt6rych wydano m.in. folder
podsumowujqcy 20 lat dzialalnosci samorzqdu gminnego.
PRZETARGI
1. Rozstrzygni~to nast~pujqce
z wykonawcami:

•
•
•

post~powania

przetargowe

i

podpisano

umowy

Dostawa plyt drogowych typu YOMB - wykonawca Przedsi~biorstwo ECO-ZET
Miroslaw Zblewski z Koscierzyny;
Przebudowa budynku szkoly podstawowej w Warszkowie - przebudow~ wykona
BUDMAR - MZ Sp. z 0.0. z Koszalina; realizacja umowy w czasie wakacji;
Modernizacj~ swietlicy wiejskiej w miejscowosci Janiewice - wykonawca PUH
Miroslaw Grqdek ze Slupska; realizacja zadania do konca czerwca;

•

usuwanie wyrob6w zawierajqcych azbest z terenu Gminy Slawno - wykonawca ZGK
GRONEKO Marcin Gronowski i Mikolaj Gronowski z miejscowosci Lubanie
(kujawsko-pomorskie);
2. Zakonczono negocjacje ze zwyci~zcq Konkurs na opracowanie koncepcji przebudowy
Szkoly w Zukowie. W dniu dzisiejszym podpisano umow~ z Konsorcjum CH2
ARCHITEKC}I s. c. I NAAN ARCHITEKCI Michal Kolodziejczyk ze Szczecina.
W wyniku negocjacji uzgodniono, ze kompletna dokumentacja projektowa wraz
z pozwoleniem na budow~ rna zostac opracowana do konca grudnia br.
3. Ogloszono przetargi na:
l~towskim

•

zagospodarowanie turystyczne terenu przy jeziorze
ofert do 6 czerwca br.;

•

dostawa pomocy dydaktycznych do szkoly w Warszkowie w ramach realizacji
projektu "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szk61 podstawowych...";
przetarg na dostaw~ material6w dydaktycznych do pozostalych szk61 jest w trakcie
przygotowywania

- termin skladania

WSP6tPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZI\DOWYMI
Ogloszono otwarty konkurs na realizacj~ zadan publicznych z zakresu wspierania
upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanych poprzez - wspieranie dzialalnosci
zespo16w sportowych oraz z zakresu dzialalnosci na rzecz os6b niepelnosprawnych
realizowane przez - organizowanie zaj~c dla os6b ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Termin przyjmowania ofert do 6 czerwca br.
OSWIATA
1. Ze wzgl~d6w formalnych nie rozstrzygni~to konkurs na Dyrektora Szkoly
Podstawowej w Warszkowie. Pani Joanna Kluszczynska nadal pelni obowi,!zki

dyrektora.
2. Zostaly zatwierdzone arkusze organizacyjne szk61 na rok szkolny 2012-2013.
3. Na stypendia szkolne z dotacji wojewody przekazano kwot~ 122.653 zl, a ze srodk6w
wlasnych 30.663,25 zl - w sumie 153.316,25 zl. Do wyplaty stypendi6w
zakwalifikowalo si~ 386 wniosk6w na l'!czn'! kwot~ 143.070 zl.
4. W przygotowaniu jest przetarg na dow6z dzieci do szk61 gminnych w
nadchodz,!cym roku szkolnym.
SRODKI ZEWNI;:TRZNE
1. Urz'!d Marszalkowski zwi~kszyl do 374.624 zl. dotacj~ na przebudow~ drogi
dojazdowej do grunt6w rolnych w m. Janiewice w ramach realizacji zadania
wlasnego wOjew6dztwa okreslonego ustawa 0 ochronie grunt6w rolnych i lesnych.
2. W ubieglym miesi,!cu podpisano umow~ z Wojew6dzkim Funduszem Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie udzielenia dotacji w kwocie 97291 zl na
usuwanie wyrob6w zawieraj,!cych azbest z terenu Gminy Slawno - etap II.
3. Zlozono wniosek na dofinansowanie zadania pn. Edukacja przedszkolna drog'! do
sukcesu w Gminie Slawno" (utworzenie przedszkola gminnego w Gwiazdowie i
punktu przedszkolnego w Slawsku) w ramach poddzialania 9.1.1. POKL.
/I

INWESTYCJE
1. Zgodnie z planem przebiega budowa Centrum Promocji Rzeki Wieprzy w
Pomilowie; obecnie wykonywany jest montaz stolarki okiermej i drzwiowej oraz
ogrodzenie terenu.
2. Rozpocz~to prace termomodernizacyjne na swietlicy i w remizie strazackiej w
Janiewicach.
3. Zakonczono zadanie r6wnania dr6g gminnych zgodnie z wykazem.
4. W 30% wykonano zaplanowane prace uzupelniania tluczniem ubytk6w w drogach
gminnych.
5. Przy wykorzystaniu wlasnej ekipy remontowej w 80% uzupelniono ubytki w
gminnych drogach asfaltowych i wyremontowano wiaty przystankowe przy drodze
krajowej nr 6. Obecnie montowane S,! kosze przy wiatach przystankowych zgodnie z
zaleceniami pokontrolnymi Powiatowego Inspektora Sanitamego.

UDZIAt. W SPOTKANIACH I NARADACH
Zgromadzenie Zwiqzku Groin Wiejskich w Poznaniu
10-11 maja
dwa spotkania przedstawicieli firmy GAMESA - inwestora realizujqcego
14 maja
projekt farma wiatrowa SMARDZEWO oraz urbanisty, pracownik6w
naukowych z Politechniki Koszalinskiej i Specjalisty Przyrodnika z Radnymi
w Slawnie, a nast~pnie z mieszkancami Smardzewa i calej Grniny
17 maja

18 maja
22 maja
25 maja
29 maja
30 maja

w Smardzewie
wsp6lne posiedzenie rad pedagogicznych i rad rodzic6w szk61 w Slawsku,
wladz Grniny, Przewodniczqcego Komisji Oswiaty, Zdrowia, Prawa
i Porzqdku Publicznego Rady Grniny oraz policji w sprawie bezpieczenstwa
dzieci i nauczycieli
60-1ecie jednostki OSP w Slawsku - Groinny Dzien Strazaka
posiedzenie Zarzqdu DLGR w Sianowie
uroczystosc 20 lat Grniny Slawno
Gminna Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna - spotkanie w sprawie
planu miejscowego dla Smardzewa
spotkanie z Dyrektorem Regionalnym Las6w Panstwowych w sprawie
dofinansowania rozbudowy remizy OSP Wrzesnica

ZARZJ\DZENIA w6rr A
1. Zarzqdzenie Nr 39 W6jta Grniny Slawno z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
przekazania sprawozdania finansowego Grniny Slawno za 2011 rok.
2. Zarzqdzenie Nr 40 W6jta Grniny Slawno z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie w
budZecie Gminy Slawno na 2012 rok
3. Zarzqdzenie Nr 41 W6jta Grniny Slawno z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie powolania
skladu komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoly
Podstawowej w Warszkowie
4. Zarzqdzenie Nr 42 W6jta Gminy Slawno z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie ogloszenia IV
otwartego konkursu ofert na realizacj~ zadan publicznych w 2012 roku
5. Zarzqdzenie Nr 43 W6jta Grniny Slawno z dnia 14 maja 2012r. w sprawie zmian w
budzecie Grniny Slawno na 2012r.
6. Zarzqdzenie Nr 44 W6jta Grniny Slawno z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie powolania
komisji do wyboru oferty dotyczqcej uzyczenia nieruchomosci i l l 501/3 i 501/6
polozonych w obr~bie ewidencyjnym L~towo stanowiqcych wlasnosc Grniny Slawno
7. Zarzqdzenie Nr 45 W6jta Grniny Slawno z dnia 31 maja 2012r. w sprawie podania do
publicznej wiadomosci wykazu os6b prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych kt6rym udzielono ulg, odroczen, umorzen lub rozlozono splat~ na raty.

