PROTOKOL Nr XXI/2009
z obrad Sesji Rady Gminy Stawno w dniu 25 marca 2009 roku

Sesja odbyla

si~

w budynku

Sesj~ rozpocz~to 0

Urz~du

Gminy w Slawnie.

godzinie 10,00, a zakOllczono

0

godzinie 12,15.

Na stan 15 Radnych w Sesji uczestniczylo 14 Radnych, co stanowi 93,3 % stanu Rady.
W Sesji uczestniczyli: W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski, Z-ca W6jta p. Heruyk Lompert,
Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta, Radny Powiatu Slawno p. Robert St~pien.

Sesj~ otworzyl Przewodnicz~cy Rady Gminy p. Jan Franas i na wst~pie powital
wszystkich obecnych. Nast~pnie, na podstawie Jisty obecnosci Radnych, stwierdzil wymagane
kworum do przeprowadzenia obrad i podejmowania prawomOGllvch uchwal.
Przewodnicz~cy

przedstawil

porz~dek

obrad :

1. Otwarcie Sesj i
- stwierdzenie kworum,
- przyj~cie porz~dku obrad.
2. Przyj~cie protok6lu z poprzedniej Sesji .
3. Informacja W6jta Gminy 0 realizacji zadan w okresie mi~dzy Sesjami.
4. Wolne wnioski i zapytania ( interpelacje ) Radnych.
5. Podjecie uchwal, w sprawie :
- zmian w budzecie Gminy Slawno na 2009 rok,
- nieodplatnego nabycia przez Gmin~ Slawno udzia16w sp6lki Zaktad Uslug Wodnych
Sp6lka z ograniczon~ odpowiedzialnoscict z siedzib~ w Slupsku,
- wydzierzawienia bez zachowania formy przetargu na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A.
Pion Administracji GTP Region 2arz~dzania Standardami i Zasobami P6lnoc z siedzib~ w
Gdansku, na okres pi~ciu [at cz~ s ci dzialki oznaczonej geodezyjnie nr 30112 0 powierzchni
100 m2 polozonej w obr~bie wsi Zukowo, gm. Stawno,
- sprzedaZy w drodze przetargu dzailki zabudowanej oznaczonej geodezyjnie ru 44 0
powierzchni 0, 44 ha polozonej w obr~bie wsi Stary Krak6w, gm. Slawno,
- nieodplatnego nabycia na cele infrastrukturalne dzialki oznaczonej geodezyjnie nr 21014 0
powierzchni 0,3878 ha polozonej w obr~bie wsi Smardzewo,
- wyrazenia zgody na wsp61dzialanie i udzielenie Powiatowi Slawienskiemu pomocy w
zakresie realizacji zadania : " Przebudowa dr6g powiatowych nr 0545Z oraz 5462 na
odcinku Gwiazdowo - Zukowo - L~towo:,
- skarg Pana Leonarda Sianosa.
6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania ( interpelacje ) Radnych.
7. Wolne wnioski i zakot1czenie.

Porz~dek

obrad zostal

przyj~ty

jednoglosnie.
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Punkt2
Przewodniczqcy obrad zapytal Radnych
Radni uwag nie wnidli.

0

uwagi do tresci protok61u z poprzedniej Sesji.

Nast«pnie w wyniku glosowania " za " - 14 glos6w - protok61 z poprzedniej Sesji zostal przyj«ty
jednoglosnie.
Punkt3
Infonnacj« 0 realizacji zadan w okresie mi«dzy Sesjami przedstawil W6jt Gminy p. Wojciech
Stefanowski. Informacja stano wi zalqcznik do protok6lu.
Punkt 4
P. Dariusz Gofryk wni6s1 0 uscislenie informacji W6jta w sprawie w sprawie obnizenia subwencji
oswiatowej i czy to dotyczy takZe wynagrodzen nauczycieli. Wyrazil ponadto opini«, ze W6jt
przedstawil zawyzone podwyzki wynagrodzen nauczycieli na rok biezqcy. Jego zdaniem podwyZka
wynosic b«dzie 100 zt. Jednak do chwili obecnej w tej sprawie nie ma decyzji Ministra Edukacji.
P. Marek Szanel nawiqzal do swojej sugestii z poprzedniej Sesji dotyczqcej zbadania przez Radc«
Prawnego mozliwosci podlqczenia internetu do szkoly i biblioteki we Wrzesnicy na koszt
Telekomunikacji Polskiej SA jdli ta nie ma takich mozliwosci, a wid skorzysta z uslug innego
operatora.
Zwr6cil si« tez z prosbq 0 vvystqpienie z pismem do nowego przewoznika NORD-EKSPRES, kt6ry
kursuje na trasie Slupsk - Slawno, zeby swoimi kursami objql r6wniez Wrzesnic«.
P. Donart Kowalewski prosil W6jta Gminy, by przeprowadzil rozmow« z kierownikiem Osrodka
Zdrowia " MEDYK" w Slawnie 0 ulatwienie rejestracji chorym spoza terenu Slawna. Podkreslil
fakt, ze Sq trudnosci z rejestracjq telefoniczna poniewaZ pracownicy tej p\ac6wki nie odbierajq
telefon6w.
Punkt 5
Przewodniczqcy obrad p. Jan Franas przedstawial projekty uchwal :
w sprawie zmian w budzecie Gminy Slawno na 2009 rok.
WyjaSnien w przedmiotowej sprawie udzielila Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta i uzasadnila
potrzeb« dokonania tych zmian.
P. Marianna Szamiel zwr6cila si« z prosbq 0 wyjasnienie pomini«cia, w przedstawionym
wieloletnim planie inwestycyjnym, ,Budowy kanalizacji, wodociqgu i hali sportowej w Slawsku.
Kolejna sprawa dotyczyla placu zabaw, kt6ry wykonano systemem gospodarczym, tym samym nie
spelnia obowiqzujqcych wymog6w. Zaproponowalajego przebudow«.
P. Marek Szanel poruszyl podobnq kwesti«, ale dotyczqCq wsi Wrzesnica. Ponadto zapytal, czy
Regionalna Platfonna Cyfrowa dorzecza Wieprzy i Grabowej wiqi:e si« z informatyzacjqjednostek
dzialajqcych na tym terenie.
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P. Wladyslaw Palusinski wni6s1 0 wyjasnienie potrzeby zatrudnienia pracownika do rozdzielania
zywnosci, kt6r't Gmina otrzymuje z Banku lywnosci dla ubogich rodzin. Jak wynika z
przedstawionej informacji rodziny te utrzymywane s'tprzez caly rok.
P. Ryszard Sawicki zapytal 0 szanse na wybudowanie nowej swietlicy w Radoslawiu, co obiecywal
swoim wyborcom.
Wyrazil tez opini~, ze po zywnosc przychodz't stale ci sami, co nie pracuj't i nie chc't pracowac.
Natomiast ci, kt6rych kryterium finansowe niewiele przekracza zywnosci nie dostaj't. Jest to Jego
zdaniem nie sprawiedliwe.
Wyjasnien udzielili W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski oraz Z-ca W6jta p. Henryk Lompert.
PoniewaZ w dyskusji nikt wi~cej glosu nie zabral Przewodnicz'tcy obrad wni6s1
przedmiotowego projektu uchwaly.
W wyniku glosowania "za" - 14 glos6w - Rada Gminy
XXI1l22/2009. Uchwala stanowi zal'tcznik do protok6lu.

podj~la

0

jednoglosnie

przeglosowanie

UCHWAL~

Nr

Radny p. Ryszard Arszylo poprosil Przewodnicz'tcego 0 zwolnienie z dalszej cz~sci obrad Sesji z
uwagi na pilny wyjazd. W zwillZku z tym od tego momentu Rada Gminy obradowala w obecnosci
13 Radnych.
nieodplatnego nabycia przez Gmin~ Slawno udziaf6w sp6lki Zaklad uslug Wodnych Sp61ka z
ograniczonq odpowiedzialnosciq z siedzibq w Slupsku.
Projekt uchwaly omawiano na wsp61nym posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
W wyniku glosowania "za" - 13 glos6w - Rada Gminy podj«la jednoglosnie
XXIl123/2009. Uchwala stanowi zal'tcznik do protok6lu.

UCHWAL~

Nr

wydzierzawienia bez formy zachowania przetargu na rzecz Telekomunikacji Polskiej Sp6lki
Akcyjnej z siedzib't i adresem w Warszawie przy ul. Twardej 18, na okres pi~ciu lat cz«sci
dzialki oznaczonej geodezyjnie nr 30112 0 powierzchni 100 m2 polozonej w obr«bie wsi
lukowo, gm. Slawno.
W6jt Gminy zaproponowal miesi«czn't
zlotych.

stawk~

czynszu za 1 m2 powierzchni w wysokosci 50,00

P. Marek Szanel wni6sl, by stawka ta wynosila 100,00 zlotych za 1 m2, co spowoduje
wplywy do budzetu Gminy.
Przewodnicz'tcy obrad p. Jan Franas wyrazil
w tej sprawie.

opini~,

wi~ksze

iz jest to zbyt wyg6rowana stawka i poprosil

0

rozwag~

Nast«pnie poddal projekt uchwaly, z propozycj't 100,00 zl za 1 m2, pod glosowanie.
W wyniku glosowania "za" - 11 glos6w, "wstrzymal si«" - 2 glosy - Rada Gminy wi«kszosci't
glos6w podj«la UCHWAL~ Nr XXI1124 /2009. Uchwala stanowi zal'tcznik do protok61u.
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sprzedazy w drodze przetargu dzialki zabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 44
0,44 ha polozonej w obr((bie wsi Stary Krak6w, gm. Slawno.

0

powierzchni

Projekt uchwaly om6wiono na wsp61nym posiedzeniu Komisji.
W wyniku glosowania "za"- 13 glos6w - Rada Gminy podj((la jednoglosnie
XXIII 25/2009. Uchwala stano wi zalqcznik do protok6lu.

UCHWAL~

Nr

nieodplatnego nabycia na cele infrastrukturalne dzialki oznaczonej geodezyjnie nr 210/4
powierzchni 0,3878 ha polozonej w obr((bie wsi Smardzewo, gm. Slawno.

0

Projekt uchwaly om6wiono na wsp61nym posiedzeniu Komisji.
W wyniku glosowania "za" - 13 glos6w - Rada Gminy podj((la jednoglosnie
XXIII 26/2009. Uchwala stanowi zalqcznik do protok6lu.

UCHWAL~

Nr

wyraz.enia zgody na wsp6ldzialanie i udzielenie Powiatowi Slawienskiemu pomocy w zakresie
realizacji zadania " Przebudowa dr6g powiatowych nr 0545Z oraz 546Z na odcinku Gwiazdowo
- Zukowo - L((towo".
P. Jan Franas podkreslil koniecznos6 podj((cia przedmiotowej uchwaly, chociaz.by ze wzgl~du na to,
ze Gmina r6wniez zabiegala 0 remont tej drogi, co przynioslo okreSlone efekty. Dodal, ze Starostwo
Powiatowe sarno tego zadania nie zrealizuje.
Nast((pnie w wyniku glosowania "za" - 13 glos6w - Rada Gminy podj((la jednoglosnie
nr XXV 127/2009. Uchwala stanowi zalqcznik do protok6lu.

UCHWAL~

Przewodniczqcy obrad p. Jan Franas poinformowal, iz do Rady Gminy wplyn((ly, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego, dwie skargi mieszkanca Slawska p. Leonarda Sianosa, na kt6re
nalezy odpowiedzie6 w formie uchwaly. W zwiqzku z tym odczytal projekt uchwaly \\lTaz z
uzasadnieniem.
P. Marek Szanel stwierdzil, ze sprawa p. Sianosa ciqgnie si(( juz od wielu lat i dlatego wypada
udzieli6 jemu rzetelnej odpowiedzi, tak by Rada nie postawila si(( w zlym swietle. Zaproponowal
ilIDe sformulowanie uzasadnienia, w tym wykreslajqc zapis " osobiste sprawy".

P. Jan Franas poinformowal, iz p. Sianos w swojej sprawie uczestniczyl w posiedzeniach Komisji i
Sesjach Rady Gminy oraz Przewodniczqca Komisji Rolnictwa, Przemyslu i Handlu przeprowadzila
osobiscie z nim rozmow((. Sprawa dotyczy przekwalifikowania dzialek rolnych syna na dzialki
budowlane w celu osiqgni((cia korzysci materialnych. Zaproponowal zatem utrzymanie stanowiska
zaproponowanego w zalqczonym do projektu uchwaly uzasadnieniu. Nast((pnie poddal projekt
uchwaly pod glosowanie .
W wyniku glosowania "za" - 13 glos6w - Rada Gminy podj((la jednoglosnie
XXIII 28/2009. Uchwala stanowi zalqcznik do protok6lu.

UCHWAL~

Nr

Punkt5
Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych udzielil W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski i na
wst((pie wyjasnil, ze w zwiqzku z obnizonq subwencjq oswiatowq 0 kwot(( 66.765,00 zlotych
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oraz nie otrzymaniem biez'lcej kwartalnej wplaty od Panstwa Gmina b~dzie zmuszona wyplacic
wynagrodzenia dla nauczycieli z wlasnego budzetu. Jest to problem, 0 kt6rym trzeba m6wic
poniewaZ inne gminy S'l tez w takiej sytuacji.
W sprawie rejestracji pacjent6w w Osrodku Zdrowia " MEDYK " w Slawnie b~dzie rozmawial z
jego kierownikiem.
Na wniosek Soltysa wsi Wrzesnica wyst'lPil z pismem do przewoznika NORD-EKSPRES, aby
kursuj'lc pomi~dzy Sluspkiem i Slawnem zajei.di.al r6wniez do tej wsi. Wskazal przy tym na
potrzeb~ budowy chodnika na zakr~cie we Wrzesnicy, gdyz jest tam niebezpiecznie i w tym celu
zamierza si~ podj'lc dzialania.
Poinformowal, ze w zwi'lzku z opracowanym program em i mozliwosci'l pozyskania pieni~dzy w
pierwszej kolejnosci nalei.y zaj'lc sie starymi swietlicami. Dlatego trudno w chwili obecnej m6wic
o budowie nowej swietlicy. Jednak pomyslec 0 tym mozna, ale w p6zniejszym terminie.
PodkreSlil waZnosc zadania jakim jest remont drogi do Lukowa, gdyi. przede wszystkim korzystaj'l
z niej mieszkancy gminy z tamtego terenu.
Wskazal na koniecznosc dalszego dofinansowania remontu kosciola w Zukowie, na co potrzeba
jeszcze 20.000 zlotych. Sprawa jest rozwai.ana i po rozliczeniu I p6lrocza b~dzie taka mozliwosc.
Opracowano Plan Odnowy Miejscowosci Lukowo, w kt6rym uwzgl~dniono remont kosciola. Jest
to konieczne, by m6c ubiegac si~ 0 srodki z zewn'ltrz, przy czym musz'l byc zapewnione srodki
wlasne. Takie S'l procedury zar6wno w zakresie inwestycji jak i ubiegania si~ 0 poi.yczki.
Dodal, ze nie da si~ spelnic wszystkich zadan potrzebnych w gminie, ale wsp6lnymi silami moi.na
wiele zrobic.

P. Jan Franas wyrazil opini~, ze potrzeba wsparcia finansowego remontu kosciola w Zukowie jest
konieczna. Nast~pnie przypomnial fakt otrzymania przez Radnych sprawozdania z wykonania
budzetu gminy za 2008 rok i zwr6cil si~ z prosb'l do przewodnicz'lcych komisji 0 odbycie
posiedzen w tej sprawie.
Poinformowal tez Radnych 0 maj'lcym si~ odbyc spotkaniu w Starostwie Powiatowym w sprawie
przeksztalcen wlasnosciowych szpitala powiatowego w Slawnie i dofinansowanie zakupu rentgena
do Darlowa, gdzie znajduje si~ tylko oddzial wewn~trzny. S'l tez ambicje, by to w Darlowie byl
szpital. Wyrazil przy tym opini~, i.e szpital powinien pozostac w Slawnie. Zaprosil do udzialu w
tym spotkaniu i zapoznania si~ z proponowanymi wnioskami.
Zwr6cil uwag~ na prodarlowsk'l opcj~ i kierowanie wszystkiego do Darlowa, kt6re jest bogate.
Powiat slawienski jest najbiedniejszy w wojew6dztwie zachodniopomorskim i jesli dojdzie do
likwidacji powiat6w, a takie S'l zalOi.enia, to b~dzie z pewnosci'l Slawno. Jednak potworzone filie w
Darlowie pozostan'l, ale to b~dzie juz w innym powiecie. W zwi'lzku z tym trzeba podejmowac
odpowiednie dzialania wsp6lnie z radnymi powiatowymi, by nie dopuscic do takiej sytuacji.

P. Robert St~pien, Rady Powiatu Slawno na wst~pie podzi~kowal Radzie Gminy za podj~cie
uchwaly w sprawie wsparcia remontu drogi do Lukowa i wyrazil zadowolenie, i.e zadanie to b~dzie
realizowane.
Zwr6cil uwag~ nie niepokoj'lcy fakt prowadzenia pol ityki przez Rz'ld, kt6ry coraz wi~cej zadan
przeklada na gminy, w tym mi~dzy innymi zadania oswiatowe.
Nast~pnie poinformowal 0 postawie radnych powiatowych ze Slawna i Postomina, kt6rzy glosuj'l
za utworzeniem filii Starostwa, szpitala wlasnie w Darlowie oraz zakupem nowego samochodu
sluzbowego. Wygl'lda to tak, i.e dbaj'l 0 interesy Darfowa, a nie Slawno. Ponadto w gronie Rady
Powiatu prowadzona jest nagonka polityczna. Zaapelowal w zwi'lZku z tym, by w wyborach
zwracac uwag~ na to kogo si~ wybiera i 0 czyje interesy dany radny b~dzie dbac. Wskazanym jest
r6wniez rozliczenie z dzialalnosci dotychczasowych radnych.

6
P. Marek Szanel odczytal przepisy zawarte wart. 81, pkt 1 ,art. 100 zawarte w Prawie
telekomunikacyj nym, ( Oz. U staw z 2004 r. N r 171 , poz. 1800 ), kt6re umozli wiaj~ podl~czenie
intemetu we Wrzesnicy przy wykorzystaniu srodk6w z budzetu panstwa.
Nast~pnie zapytal, co powiedziec mieszkancom Wrzesnicy w sprawie budowy kanalizacji. Sprawa
si~ przeci~a, a mieszkancy pytaj~.
W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski wyjasnil, iz jest to zadanie zlozone i kosztowne poniewaZ:
jednoczesnie trzeba wybudowac wodoci~, kanaJizacj~ i odprowadzenie burzowe. Zatem jest to
nowa inwestycjq, z kt6ra trzeba si~ zmierzyc i w ci~u dw6ch lat nie da si~ tego zrobic.
P. Jan Franas stwierdzil, iz bior~c pod uwag~ wielkosc zadania, jego realizacja nie b~dzie mozliwa
w biez~cej kadencji. Nast~pnie dokonal podsumowania i zamkni~cia obrad XXI Sesji Rady Gminy
Slawno.

~l,nt
~f~J

Wysoka Rado !
Na ostatniej Sesji mowi1em 0 przebiegu prac jakie realizujemy zgodnie z zapisami z
zapisami budzetowymi. I te ktore realizowane s<t zgodnie z podpisanymi porozumieniami z innymi
instytucjami czy samorz<tdami.
Dokonalismi rozliczenia wydatkowanych srodkow finansowych dotuj<tcych wspolnego zadania pod
tytulem " Regionalna Platfonna Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej". W sk1ad ktorej wchodz<t
Miasto Slawno jako Pilot, Urz<td Gminy Slawno, Malechowo, Postomino i Darlowo. Wniosek
zlozony w 2005 roku byl na liscie rezerwowej i w dniu 24 lutego br Zarz<td Wojewodztwa przyzna1
dofinansowanie w kwocie 1.896 tys. z1. Ca1y program wynosi 2.528 tys. zlotych. Sporz<tdzilismy
rejesstr wydatkowanych srodkow na zakup urz<tdzen elektronicznych, ktore by1y niezbetdne do
funkcjonowania Urzetdu i wliczone zostan<t do kosztow kwalifikowanych do. Tak chcemy to
rozliczye. Przydzia1 srodkow dla naszej Gminy wynosi 444 tys. zl z wykorzystaniem do 30
czerwca. Sprawa jest pilna z uwagi na 75 % dofinansowania tym bardziej, ze mozemy
uporz<tdkowac na kilka lat informatyket Urzetdu. Odbylismy wspolne posiedzenie, na ktorym
omowilem szczego1owy plan dzia1ania.
Drugim zadaniem jest sk1adany wniosek na wartosc po po1owicznym wk1adzie tj. 50 % srodkow
UE i 50 % w1asnego budzetu z przeznaczeniem na modernizacjet trzech swietlic: Slawska,
Bobrowic i Smardzewa. Mysl~, ze w miesi<tcu wrzesniu przyst<trimy do realizacji tych zadan.
Trochet jest niedobrze, ze najpierw musimy wy10zye w1asne srodki, a nastetpnie ubiegae si~ 0
refundacjet. Srodki na te zadania s<t zapisane w budzecie w roku biez<tcym i tak<t sam<t musimy
przeznaczyc w roku nast~pnym. To komplikuje budzet. Realizuj<tc powyzsze zadania betdziemy
mieli uporz<tdkowane swietlice w nast~puj<tcych wsiach: Zukowo, L~towo, Janiewice, Kwasdowo,
Smardzewo, Bobrowice, Boleszewo, Slawsko, Warszkowo.
Drobny remont swietlicy w Noskowie, Warszkowku, Tychowie i pozostanie duze zadanie we
Wrzesnicy.
Aktyuwnie w pozyskiwaniu srodkow na prace z m1odziez<t i dorosfymi realizuje Stowarzyszenie w
Warszkowie. Od 23 marca realizuje Program Wspierania Obszarow Wiejskich - Zukowo nna kwot~
50 tysi~cy zlotych. Obejmuj<tce wsie Lettowo, Brzescie. Rowniez podobny program na wartose 50
tys. z1. Realizuje Stowarzyszenie wsi Janiewice.
Mysl~, ze na ich przyk1adzie wypracujemy formy wspo1pracy w innych miejscowosciach.
Warunkiem tej wspo1pracy jest zgoda mieszkancow, w ktorej realizowany jest program.
Czyni~ starania z firm<t EKO-WINT na przekazanie swietlicy w Rzyszczewie dla potrzeb
miejscowej spo1ecznosci. Ta firma pokrywa koszt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego
dla wsi Bobrowiczki, Bobrowice, Rzyszczewo w zakresie budowy si10wni wiatrowych.
Jestesmy po wizji lokalnej w Tychowie i wed1ug zapewnien jest realna data wrzesnia oddania farmy
wiatrowej do uzytku. Nam bardzo na tym zalezy.
Konczy si~ porz<tdkowanie i dokonczenie chodnika w Bobrowiczkach. By1y pewne perturbacje z
odprowadzeniem wody, ale zosta1o to opanowane. Wykonczono podjazdy, zjazdy, przepusty. Jest
peine bezpieczenstwo pieszych, a zw1aszcza dzieci i m1odziezy.
Wyst<trilismy z wnioskiem do WFOS 0 pozyczket na dofinansowanie pierwszego etapu budowy
kolektora sanitamego. Wartose pozyczki 2.249 tys. zl z mozliwosci<t 30 % umorzenia.
Dzis rowniez chc~ prosic Rad~ 0 przychylnose na zacictgni~cie pozyczki ponad 2.178 tys. zl na
pokrycie kosztow wk1adu wspolnego zadania ze Starostwem ( podpisano w tej sprawie
porozumienie ). Jest to przebudowa drogi Gwiazdowo - L~towo. Kosztorys opiewa na 7.357 tys. zl
z tego trzy miliony zl daje RPO, a pozosta1<t wartose wk1adu po 50 % Starostwo i 50 % Gmina.
Wniosek zlozony i czekamy na za1atwienie. Jest nadzieja na pozytywne za1atwienie tego wniosku.
Maj<tc pozytywn<t ocen~ z RPO betdziemy zmuszeni zacictgn<tc pozyczk~ w Banku Gospodarstwa
Krajowego. Realizacja tego zadania wypad1aby na 2010 rok.
Zacictgane zobowi<tzania kredytowe nie powinny zad1awiae budzetu w latach przysz1ych, ale moze
to bye jedyn<t okazj<t do zrealizowania wspolnego jahe wai:nego zadania dla spo1ecznosci tamtego
rejonu. Dzis wspoln<t spraw<tjest podpisanie porozumienia ze Starostwem.
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Dzis rowniez przedkladamy projekt uchwaly w sprawie nieodplatnego nabycia przez Gmin~
udzialow spolki Zaklad Uslug Wodnych . Zamierzamy przyj'l.e 185 udzialow. Ta sprawa cictgnie si~
od wrzesnia 2008 roku. W mi~dzy czasie zmienily si~ przepisy z korzysci'l. dla samorz'l.du. Nie
musimy wykupywae udzia16w lecz przej'l.e bezplatnie. Mam przekonanie, ze b~dzie to z korzysci'l.
dla mieszkancow i unikniemy dodatkowych wydatkow.
Buduj'l.c budzet zawsze staramy si~ rownowazye po stronie dochodow i wydatkow. W budzecie na
2009 rok zaplanowalismy deficyt budzetowy na prawie 3 miliony zl. Planujemy pokrye jak
wiadomo pozyczk'l. NFOS wszystkie planowane do wykonania zadania zaplanowane na ten czas.
Ale obserwuj'l.c sytuacj~ na rynku pracy i rynku ekonomicznym juz odczuwamy przelozenie na
budzet zwlaszcza w utrzymaniu szkol. W lutym otrzymalismy decyzj~ zmniejszaj'l.C<l. 0 60.000 zl
subwencj~ oswiatow'l.. Dzis dowiadujemy si~ 0 obowi'l.zku wyrownania plac dla nauczycieli wg
znowelizowanej ustawy Karty N auczyciela z 21 listopada 2008 roku. Gdzie srednia placa
nauczyciela wynosi :
stazysta 2.287 zl
kontraktowy 2.538 zl
mianowany 3.293 zl
dyplomowany 4.208 zl
Zwi~kszone wynagrodzenie obowiqzywae b~dzie od wrzesnia i nie przewidziane w subwencji.
o tych sprawach mowi~ dlatego, ze moze bye zachwianie po stronie wydatkow i braku srodkow.
Tym bardziej, ze nakladaj'l. si~ wydatki inwestycyjne w realizowanych programach PROW. Gdzie
najpierw musimy 100 % pokrye kosztow po czym z'l.dae refundacji 50 %.
Na przelomie kwietnia i maja planujemy przeprowadzie szkolenie czlonkow organizacji
pozarzctdowych i jednostek organizacyjnych z wyjazdem studyjnym do Puznicy i Golubia
Wielkiego w woj. Kujawsko-pomorskim celem wymiany doswiadczen i podpatrzenia jak robi'l. to
inni w realizacji projektow. Wyjazd 2 dniowy. Jest to realizacja srodkami finansowymi z Programu
przyznanych 130 tys. EURO.
Od kwietnia tego roku wprowadzamy modyfikacj~ rozdzialu zywnosci pochodz'l.cej z Banku
Zywnosci. S'l. specjalne wytyczne jak to robie, kto moze dostawae t~ zywnose, wielkose na jednego
mieszkailca. Zamierzamy powierzye to osobie, ktora zgodnie z przepisami b~dzie prowadzie
rozliczenia. Musi bye prowadzona Karta dla kazdej i nie moze przekroczye 60 kg na jedn'l. osob~ w
roku. Mam nadziej~, ze odci<l.Zymy sohysow, nie b~dzie podejrzen i oskarzen. Wielkose jednej
dostawy zywnosci wynosi okolo 20 ton. Zywnosc jest rozna m'l.ka, kasza, mleko, sery, tluszcze.
Informacyjnie chcialem podac, ze swiatlo pulsuj'l.ce juz zostalo zamontowane w Warszkowie.
Koszt pokryla Generalna Dyrekcja Drog.
Informuj~, ze jutro odb~dzie si~ debata na temat szpitala w Slawnie.

