PROTOKOL Nrv

xx /.2cXJ.9

z obrad Sesji Rady Gminy Slawno w dniu 041utego 2009 roku.

Sesja odbyla

si~

Sesj~ rozpocz~to

w budynku

Urz~du

Gminy w Slawnie.

0 godzinie 10,00, a zakonczono 0 godzinie 11,30.

Na stan 15 Radnych w Sesji uczestniczylo 11 Radnych, co stanowi 73,3 % stanu Rady.

W Sesji uczestniczyli: W6jt Gminy o. Wojciech Stefanowski, Z-ca W6jta p. Hemnryk Lompert,
Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta, Radny Rady Powiatu Slawno p. Robert St~pien, Kierownik
Gminnego Osrodka Pomocy p. Dominika Wr6bel.
Sesj~ otworzyl Przewodnicz'lcy Rady Gminy p. Jan Franas i na wst~pie powital
wszystkich obecnych. Nast~nie, na podstawie listy obecnoS6-i Radnych, stwierdzil wymagane
kworum do przeprowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwal.

Przewodnicz'lcy obrad przedstawil porz'ldek obrad :
1. Otwarcie Sesj i
- stwierdzenie kworum,
- przyj~cie porz'ldku obrad.
2. Przyj~cie protok61u z poprzedniej Sesji.
3. Informacja W6jta Gminy 0 realizacji zadan w okresie mi~dzy Sesjami.
4. Wnioski i zapytania ( interpelacje ) Radnych.
5. Podj~cie uchwal, w sprawie :
- zmian w budzecie Gminy Slawno na 2009 rok,
- zacictgni~cia pozyczki na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazw'l " Budowa
kanalizacji sanitamej dla miejscowosci Bobrowiczki gm. Slawno z przy1'lczeniem do
miejskiej kanalizacji w Slawnie ",
- umowy pomi~dzy Gmin'l Byt6w a Gmin'l Slawno dotycz'lcej udzielenia Gminie Byt6w
pomocy finansowej na realizacj~ wsp61nego zadania publicznego,
- regulaminu okreslaj'lcego wysokos6 dodatk6w i innych skladnik6w wynagrodzenia
nauczycieli oraz szczeg610wych warunk6w ich przyznawania, a takZe wysokos6,
szczeg610we zasady przyznawania i wyplacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
- przyst'lPienia do sporz'ldzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowosci Warszkowo, gmina Slawno dla lokalizacji gazocictgu wysokiego cisnienia
wraz z s'lsiaduj'lcymi terenami mieszkaniowymi, obslugi rolnictwa oraz produkcji,
magazyn6w, sklad6w i terenami komunikacji,
- upowaznienia do podejmowania niekt6rych dzialan wobec dluznik6w alimentacyjnych,
- wyra:zenia zgody na zawarcie porozumienia dotycz'lcego realizacji projektu pod nazw'l:
" Termomodemizacja budynk6w uzytecznosci publicznej w dorzeczach Wieprzy i
Grabowej.
6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania ( interpelacje ) Radnych.
7. Wolne wnioski i zakonczenie.

Porz'ldek obrad zostal przyj~ty jednoglosnie.
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Punlet 2
Przewodnicz'lcy obrad zapytal Radnych

0

uwagi do tresci protok61u z poprzedniej Sesji.

Radni uwag nie wniesli.
Nast~pnie w wyniku glosowania "za" 11 glos6w - protok61 z poprzedniej Sesji zostal
jednoglosnie.

przyj~ty

Punkt3
Informacj~ 0

rea1izacji zadan w okresie mi~dzy Sesjami przedstawil W6jt Gminy p. Wojciech
Stefanowski. Informacja stano wi zat'lcznik do protok61u.

Punkt4
P. Wladyslaw Wi~cek zwr6cil si~ z prosb'l 0 udzielenie pomocy finansowej d1a p. Giemzy, kt6rego
dom ulegl spaleniu, na zaplacenie rachunku za pr'ld uzytkowany w okresie czasowego
zamieszkania w kontenerze.
P. Boguslawa Zasada prosila
na cz~ste zaniki t'lcznosci.

0

zalozenie anteny do kawiarenki intemetowej w Kwasowie z uwagi

P. Donart Kowalewski wskazal na potrzeb~ zalozenia drzwi do kotlowni w swietlicy w Zukowie.
Nast~pnie zapytat jak na obecn'l chwil y przedstawia sie sprawa utworzenia boiska sportowego w
L~towie.

P. Miroslaw Malagowski zapytal 0 mozliwosci zalozenia lamp oswietleniowych na drodze do p.
Maloszyca w Bobrowicach, kt6ry prowadzi zaklad i zatrudnia 15 os6b. Slupy stoj'l tylko brak jest
lamp. Kolejna sprawa dotyczyla 1oka1izacji boiska sportowego w tej wsi. Podejmowane dzialania
do chwili obecnej nie przyniosly zamierzonych oczekiwan.
P. Danuta Myziak poinformowala 0 trudnosciach mieszkanca Lytowa polegaj<\:.cych na uzyskaniu
zezwolenia na zalesienie swoich grunt6w. Nadlesnictwo nie stawia przeszk6d. Na trudnosci
napotyka w Urz~dzie Gminy z uwagi na brak odpowiedniego zapisu w tej sprawie w planie
zagospodarowania przestrzennego. Zapytala zatem 0 inne sposoby lub mozliwosci zalatwienia tego
problemu.
P. Wladyslaw Palusinski zwr6cil si~ z prosb'l
ulicznego na kolonii w Noskowie.

0

zalozenie, w przyszlosci, dw6ch lamp oswietlenia

Do przedstawionych przez Radnych wniosk6w ustosunkowal si~ Przewodnicz'lcy p. Jan Franas i
stwierdzil, ze niew<\:.tpliwie S'l one uzasadnione. Zwr6cil jednak uwagy na potrzeb~ zachowania
rozwagi chociaZby ze wzgl~du na wzrastaj<\:.ce ceny energii. Kazde dodatkowe oswietlenie uliczne
powoduje powazne koszty i obci<\:.zenie budzetu Gminy.
Punkt5
Przewodnicz<\:.cy obrad przedstawial kolejno projekty uchwal, kt6re wczesniej zostaly om6wione na
wsp61nym posiedzeniu Komisji :
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w sprawie zmian w budzecie Gminy Slawno na 2009 rok
Dodatkowych wyjasnien udzielila Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta.
Nast~pnie

w wyniku glosowania "za" - 11 glos6w - Rada Gminy
Nr XX/I IS/2009. Uchwala stanowi zal'1cznik do protok61u.

podj~lajednoglosnie UCHWAL~

w sprawie zaci~ni~cia pozyczki na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazw'1
" Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Bobrowiczki gm. Slawno z przyl'1czeniem do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w Slawnie"
W wyniku glosowania "za" - 11 glos6w - Rada Gminy
XXl116/2009. Uchwala stanowi zal'1cznik do protok6lu.

podj~la

jednoglosnie

UCHWAL~

Nr

w sprawie umowy pomi~dzy Gmin'1 Byt6w a Gmin'1 Slawno dotycz'1cej udzielenia Gminie
Byt6w pomocy finansowej na realizacj~ wsp61nego zadania publicznego
W wyniku glosowania "za' - 11 glos6w - Rada Gminy
XX/I 17/2009. Uchwala stanowi zal'1cznik do protok6lu.
-

podj~la

jednoglosnie

UCHWAL~

Nr

w sprawie regulaminu okrdlaj'1cego wysokosc dodatk6w i innych skladnik6w wynagrodzenia
nauczycieli oraz szczeg6lowych warunk6w ich przyznawania, a takZe wysokosc, szczeg6lowe
zasady przyznawania i wyplacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Przedmiotowy regulamin uzgodniony zostal z przedstawicielami zwi'lZk6w zawodowych
nauczycieli, tj ZNP oraz Zwi'lZku Zawodowego Pracownik6w Oswiaty i Wychowania NSZZ
" Solidarnosc ". Protok6l uzgodnien stanowi zal'1cznik do protok6lu.
podj~la

W wyniku glosowania "za" - 11 glos6w - Rada Gminy
Xx/118/009. Uchwala stanowi zal'1cznik do protok6lu.
-

jednoglosnie

UCHWAL~

Nr

w sprawie przyst'1Pienia do sporz'1dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowosci Warszkowo, gmina Slawnodla lokalizacji gazoci~u wysokiego cisnienia wraz z
s'1siaduj'1cymi terenami mieszkaniowymi, obslugi rolnictwa oraz produkcji, magazyn6w,
sklad6w i terenami komunikacji

W wyniku glosowania " za" - 11 glos6w - Rada Gminy
XX/I 19/2009. Uchwala stanowi zal'1cznik do protok61u.

w sprawie upowaZnienia
alimentacyjnych.

do

podejmowania

podj~la

niekt6rych

jednoglosnie

dzialan

UCHWAL~

wobec

Nr

dluznik6w

Wyjasnien udzielila Kierownik Gminnego Osrodka pomocy Spolecznej p. Dominika Wr6bel.
W wyniku glosowania 'za" - 11 glos6w Rada Gminy
Xx/I20/2009. Uchwala stanowi zal'1cznik do protok6lu.

podj~la

jednoglosnie

UCHWAL~

Nr
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w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczqcego realizacji projektu pod
nazwq " Tennomodemizacja budynk6w uzytecznosci publicznej w dorzeczach Wieprzy i
Grabowej"
W wyniku glosowania "za" - 11 glos6w - Rada Gminy podj«la jednoglosnie
XXl12112009. Uchwala stanowi zalqcznik do protok6lu.

UCHWAL~

Nr

Ptmkt 6
Odpowiedzi na wnioski Radnych udzielil W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski i poinfonnowal, ze
rozwazona zostanie sprawa udzielenia pomocy finansowej dla p. Giemzy, co si« jeszcze da zrobic.
Poniewaz pomocy tej udzielono juz dosc duzo.
Wyjasnit problemy zwiqzane z umiejscowieniem boiska publicznego w Bobrowiczkach, w tym tez
celu zarezerwowane zostaly dwie dzialki.
Zostanq tez rozpatrzone mozliwosci zalozenia anteny do kawiarenki intemetowej w Kwasowie przy
wsp61udziale informatyka Urz«du.
Odnosnie swietlicy w Zukowie stwierdzil, iz trzeba najpierw sprawdzic, a potem podjqc dzialania.
Poinfonnowal, ze pieniqdze na sport w gminie S'l:, ale nalezy je podzielic.
Wskazal na ogromne potrzeby w zakresie oswietlenia ulicznego na terenie calej gminy. Jednak w
tej sprawie niezb«dna jest rozwaga, gdyz sq to bardzo powazne koszty, na kt6re skladajq si«:
dokumentacje techniczne oraz wszelkiego rodzaju uzgodnienia. Gmina nie jest w stanie zadanie to
w calosci wykonac. Nie mozna zrobic tego wybi6rczo, by nie doprowadzic do nieporozumien
pomi«dzy wsiami. Pozatym jest wiele wazniejszych do zalatwienia spraw. Podkreslil, iz nie jest to
zla wola ze strony wladz Gminy, ale takie sq realia. Prosil Radnych 0 takie prowadzenie rozm6w z
wyborcami. Gmina wchodzi w realizacj~ tych zadan, kt6re wspierane sq przez r6znego rodzaju
instytucje.
Zalesianie grunt6w jest trudnym tematem i powoduje konsekwencje finansowe zwiqzane z
przekwalifikowaniem teren6w. Mniejszy problem stanowiq grunty, na kt6rych sq tak zwane
samosiejki. Zaproponowal, by zainteresowany zglosil si« do Starostwa Powiatowego do specjalisty
od tych spraw i byc moze przekwalifikuje wskazanego przez niego grunty pod zalesienie.
Sprawa boiska sportowego w Bobrowicach jest klopotliwa i wymaga rozwazenia. Usytuowanie
boiska przy drodze ill 6 stanowi zagrozenie bezpieczenstwu jego uzytkownikom. Zatem sprawa ta
wymaga dalszych wyjasnien i uzgodnien.
P. Wladyslaw Wi«cek zaproponowal, by kluby sportowe w Warszkowie i Smardzewie zostaly, ze
srodk6w gminy, dofinansowane w jednakowej kwocie.

Przewodniczqcy Rady Gminy p. Jan Franas zapoznal Radnych z pismem p. Andrzeja Pely
zamieszkalego w Bobrowicach 0 udzielenie pomocy finansowej w zwiqzku z pozarem w jego
gospodarstwie.
Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej p. Dominika Wr6bel poinfonnowala, ze
gospodarstwo p. Pely uleglo spaleniu w 2006 roku i w zwiqzku z tym otrzymal juz dwukrotnq
pomoc finansow'l:, w kwocie 5.000 zl i 1.400 z1. Zgodnie z przepisami 0 pomocy spolecznej nie
mozna kilkakrotnie ubiegac sie 0 pomoc z tytulu jednego zdarzenia.
P. Wladyslaw Wi«cek dodal, ze p. Pela otrzymal r6wniez odszkodowanie z PZU. Zatem jest to ch«c
korzystania ze stalej pomocy. Jednak tak nie mozna, trzeba tez dac cos od siebie.
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Po wysluchaniu wyjasnien oraz biorqc pod uwag<r sytuacj<r finansowq gminy - Rada Gminy
postanowitajednoglosnie odm6wie pomocy finansowej dla p. Andrzeja Pely.
Punkt 7
W wolnych wnioskach p. Miroslaw Malagowski ponownie nawiqzal do sprawy urzqdzenia placu
zabaw w Bobrowicach, kt6ry nie moze bye zlokalizowany przy drodze szybkiego ruchu.
Przewodniczqcy Rady Gminy p. Jan Franas zaproponowal zorganizowanie spotkania Radnego p.
M.Matagowskiego, i W6jta z mieszkancami wsi w celu podj<rcia stosownych rozstrzygni<re w tej
sprawie.
P. Wladyslaw Palusinski zapytal, jakie uprawnienia daje Kierownikowi Gminnego Osrodka Pomocy
Spolecznej podj<rta uchwala w sprawie upowamienia do podejmowania niekt6rych dzialan wobec
dIuznik6walimentacyjnych.
Wyjasniajqc Kierowniki GOPS p. Dominika Wr6bel poinformowala, iz do realizacji tych zadan
m6gI zostae powolany Referat w Urz<rdzie Gminy. W6jt zadecydowal, ze zajmie si<r tym Gminny
Osrodek Pomocy Spolecznej i stqd pewne upowaznienia. Uchwala taka zostala podj<rta juz w
miesiqcu wrzesniu ubieglego roku, ale na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego zostaia
zmieniona jej podstawa prawna.

Na zakonczenie Przewodniczqcy Rady Gminy p. Jan Franas dokonal podsumowania i
zamkni<rcia obrad XX Sesji Rady Gminy Stawno.

Ojt

