PROTOKOL Nr XXIII2009
z obrad Sesji Rady Gminy Slawno odbytej w dniu 28 kwietnia 2009 roku.

Sesja odbyla

si~

w swietlicy wiejskiej w Janiewicach.

Sesj~ rozpocz~to 0

godzinie 10,00, a zakonczono

0

godzinie 11,30.

Na stan 15 Radnych w Sesj i uczestniczylo 14 Radnych, co stanowi 93,3 % stanu Rady.
W Sesji uczestniczy1i: W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski, Z-ca W6jta p. Henryk Lompert,
Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta, Radni Powiatu Slawno p.p. Robeli St~pien, Ryszard
Kozlowski oraz Soltysi z terenu gminy Slawno.

Sesj~

otworzyl Przewodnicza,.cy Rady Gminy p. Jan Franas i na wst~pie powital
wszystkich obecnych . Nast~pnie, na podstawie listy obecnosci Radnych, stwierdzil wymagane
kworum do przeprowadzenia obrad i podej mowania prawomocnych uchwal.
Przewodnicza,.cy przedstawil porza,.dek obrad :

1. Otwarcie Sesji
- stwierdzenie kworum,
- przyj~cie porza,.dku obrad.
2. Przyj~cie protok6lu z poprzedniej Sesji.
3. Informacja W6jta Gminy 0 realizacji zadan za 2008 rok.
4. Wnioski i zapytania ( interpelacje ) Radnych.
5. Sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Slawno za 2008 rok:
- wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla W6jta Gminy,
- podj~cie uchwaly w sprawie absolutorium z tytulu wykonania budzetu za 2008 rok.
6. Podj~cie uchwaly w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowosci Zukowo na lata 2009
-2015.
7. Podj~cie uchwaly w sprawie zmian w budzecie Gminy Slawno na 2009 rok.
8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania ( interpelacje ) Radnych.
9. Wolne wnioski i zakonczenie .
Porza,.dek obrad Radni

przyj~li

jednoglosnie.

Punkt2
Przewodnicza,.cy obrad zapytal Radnych
Radni uwag nie wniesli.

0

uwagi do tresci protok6lu z poprzedniej Sesji.

Nast~pnie w wyniku glosowania " za " - 14 glos6w - protok61 z poprzedniej Sesji zostal
jednoglosnie.

przyj~ty

Punkt3
Informacj~ 0 realizacj~

zadan za 2008 rok przedstawil W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski.
lnformacja stano wi zala,.cznik do protok6{u.
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Punkt4
P. Miroslaw Malagowski zwrocil si(( z prosb'lo napraw(( drogi z Rzyszczewa do Boleszewa.
P. Donart Kowalewski wskazal na koniecznosc uruchomienia dodatkowego kursu autobusu 0
godzinie 11 ,30 z Zukowa i okolic poniewaz tamtejsi mieszkancy nie maj'l czym dojechac do
lekarza. Ponadto poinformowat 0 prowadzonej wycince drzew na cmentarzu w Zukowie i prosil 0
wyjasnienie tej sprawy.
P. Marek Szanel zapytal, co zrobiono w sprawie podl'lczenia internetu do szkoly i biblioteki we
WrzeSnicy przy wykorzystaniu ustawy 0 telekomunikacji . Jakie w tym celu podj'll dzialania radca
prawny.
Poinformowal tez, ze firma NORD-EKSPRES do chwili obecnej nie obsluguje
mieszkancow tej wsi 0 co prosil na poprzedniej Sesji.
P. Marianna Szamiel zapytala, czy istnieje mozliwosc wykorzystania firm buduj'lcych na terenie
gminy silownie wiatrowe do pomocy realizacj i zadan gminnych i tak dla przykladu przy budowie
chodnikow, wodociqgow.
P. Ryszard Sawicki ponownie zwrocil si(( z prosb'l 0 remont drogi z Radoslawia do Mazowa.
P. Jerzy Piaseczny, Soltys wsi Stary Krakow prosil
Przemyslawca jak rowniez oczyszczenie zastawek.

0

wykopanie rowow przy drodze w stron((

Punkt5
Sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Slawno za 2008 rok omowione zostalo na wspolnym
posiedzeniu komisji oraz na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, na ktorych nie wnieslono zadnych
uwag.

Z uwagi jednak na fakt uczestniczenia SoHysow w obradach Sesji, Skarbnik Gminy p. Krystyna
Sapeta przedmiotowe sprawozdanie omowila ponownie.
Radni zadnych uwag nie wnieSli .
W zwi'lZku z powyzszym Przewodnicz'lcy Rady Gminy p. Jan Franas przedstawil wniosek Komisji
Rewizyjnej 0 udzielenie Wojtowi absolutorium z tytulu wykonania budzetu za 2008 rok.
Nast((pnie Przewodnicz'lcy Rady Gminy przedstawil Radnym Uchwal(( Skladu Orzekaj'lcego
Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie opiniuj'lc'l sprawozdanie z wykonania budzetu
Gminy Slawno za 2008 rok wraz z informac.i'l z przebiegu jego wykonania w zakresie zadan
wlasnych oraz Uchwal(( Skladu Orzekaj'lcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
pozytywnej opinii 0 wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Slawno w sprawie udzielenia
absolutorium dla Wojta Gminy Slawno z tytulu wykonania budzetu za 2008 rok .
Radni nie wniesli zadnych uwag.
Wobec powyzszego Przewodnicz'lcy obrad odczytal projekt uchwaly w sprawie absolutorium z
tytulu wykonania budzetu za 2008 rok, a nast((pnie przeprowadzil glosowanie, w wyniku ktorego
"za" - 14 glosow - Rada Gminy podj((la jednoglosnie UCHWAL~ Nr XXIIII29/2009. Uchwala
stanowi zal'lcznik do protokolu .
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Punkt 6
Przewodnicz'l:cy obrad przedstawil projekt uchwaly w spraWle uchwalenia Planu Odnowy
Miejscowosci lukowo na lata 2009 - 2015.
Wyjasnien do projektu uchwaly udzielil Z-ca Wajta p. Henryk Lompert.
Nast~pnie

w wyniku glosowania 'za" - 14 glosaw Rada Gminy podj~la jednoglosnie UCHWALE;: nr
XXIII130/2009. Uchwala stanowi za1'l:cznik do protokalu.

Punkt7
Przewodnicz'l:cy obrad przedstawil projekt uchwaly w sprawie zmian w budzecie Gminy Slawno na
2009 rok.
Przedmiotowy projekt uchwaly omawila Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta uzasadniaj'l:c potrzeb~
dokonania zmian.
W wyniku glosowania "za" - 14 glosaw Rada Gminy podj~la jednoglosnie UCHWALE;: Nr
XXIIl131 /2009. Uchwala stano wi zal'l:cznik do protokalu.
Punkt 8
Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych udzielil Wajt Gminy p. Wojciech Stefanowski i
poinformowal, iz we wszystkich tych sprawach podejmowane S'l: dzialania i cz~sc z nich znajduje
si~ w trakcie realizacji. Wskazal na trudnosci zwi'l:zane z remontem drag, szczegalnie tych, ktare S'l:
niszczone przez ci~zki sprz~t jaki posiadaj'l: duze firmy i tak np. wywaz drzewa przez
NadJesnictwo, czy przewaz zboza, ale rna to na uwadze. Poinformowal tez, ze do chwili obecnej
wykorzystano juz spor'l: cz~sc budzetu, mi~dzy innymi z uwagi na wypadki losowe i inne nie
przewidziane potrzeby. lednak w pierwszej kolejnosci zamierza si~ zrealizowac zadania zalegle.
Zaproponowal, by niektare zadania realizowac wspalnymi silami przy wykorzystaniu srodkaw z
Funduszu Wspierania Wsi, w co wl'l:czyc si~ powinni tez dyrektorzy szka!.
P. Jan Franas rawniez uwaza, ze trzeba szukac aktywnych ludzi i korzystac ze srodkaw
finansowych z zewn'l:trz na realizacj~ zadaIl na rzecz poszczegalnych miejscowosci w gminie.
Dost~p do tych srodkaw jest duzy i w tym przoduje wojewadztwo zachodniopomorskie . W
Urz~dzie Gminy do tych spraw zatrudniony jest koordynator i z jego pomocy na1ezy korzystac.
Wielkosc pozyskanych srodkaw zalezy od ilosci poszukuj'l:cych. Bardzo dobrym przykladem jest
lukowo, a b~d'l: tez laniewice, Warszkowo, Slawsko. Liderami w tych sprawach na poszczegalnych
miejscowosciach s'l: Radni i SoHysi.
P. Robert St~pien, Radny Powiatu ustosunkowal si~ do sprawy remontu drag powiatowych
informuj'l:c mi~dzy innymi 0 trudnosciach finansowych z tym zwi'l:zanych. W zwi'l:zku z tym prace
remontowe drag w wyj'l:tkowych sytuacjach poJegaj'l: na lataniu dziur. Na 2009 rok kwota
przewidziana na remonty drag jest bardzo mala. Korzystanie z funduszy pomocowych jest tez
utrudnione. Latwiej jest pozyskac pieni'l:dze na projekty mi~kkie niz twarde, do ktarych zaliczaj'l:
si~ remonty drag. Poinformowal tez 0 rozlamie wsr6d Radnych Powiatu w tym z terenu gminy
Slawno oraz ich w'l:tpliwych decyzjach.
P. Ryszard Kozlowski , Radny Powiatu zwr6cil uwag~ na fakt przyj~cia do realizacji zadania 
remontu drogi do laniewic. Opracowany w tej sprawie program uzyskal najwi~ksz'l: punktacj~ na
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szczeblu wojewodzkim i w zwiqzku z tym otrzyma dofinansowanie. Wspomnial tez 0
wspolfinansowaniu tego zadania przez Gmint'( Slawno 0 czym zadecydowal Wojt przy poparciu
Rady Gminy oraz srodkow Starostwa Powiatowego. Wspomnial rowniez, ze na terenie powiatu
jest jeszcze wiele drog, ktore wymagaj<t remontu. Zadanie to nie moze jednak bye realizowane z
uwagi na brak srodkOw.
P. Dariusz Gofryk wniosl 0 wyjasnienie sytuacji Szpitala Powiatowego w Slawnie oraz zasadnosci
przeniesienia jego czt'(sci do Darlowa, za czym glosowali tez Radni Powiatowi z terenu gminy, w
tym p. Kozlowski.
P. Jan Franas poinformowal 0 spotkaniu w sprawie Szpitala odbytym w Starostwie, w ktorym
uczestniczyl i jako mieszkaniec gminy Slawno podnosil ten problem. Zamierzenia Starostwa budz<t
niepokoj mieszkancow gminy co odczuwa sit'( na tej Sesji, na co Radni Powiatowi POWiIU1i zwrocie
uwagt'(. Zwrocil ponadto uwagt'( na fakt, ze powiat moze ulec likwidacji i w takiej sytuacji w
Slawnie nic by nie bylo. Zatem nie mozna dopuscie, by zamierzenia Starostwa zostaly
zrealizowane. Stwierdzil, ze Rada Powiatu jest polityczna i nast<tPil w niej rozpad. Dziwi tez fakt
wyeliminowania, w podejmowaniu jakichkolwiek decyzji i dzialail, gminy Postomino.
Zadziwiaj<tca jest rowniez postawa Radnych z terenu gminy Slawno. Uwaza, ze w Radzie POWiIU10
sit'( wypracowae pewne kompromisy oraz wsluchiwae sit'( we wnoszone nawet przez opozycjt'(
wnioski i uwagi. Tego dopracowano sit'( w Radzie Gminy co poprawilo wewnt'(trzn<t atmosfer~ .
P. Ryszard Kozlowski, Radny Powiatu poinformowal, ze sprawa ta nie miala miejsca i nie
podejmowano zadnej uchwaly 0 przeniesieniu czt'(sci oddzialow szpitala do Darlowa, nie bylo
zadnego glosowania. Dodal, iz jest za tym, by " jakis " szpital istnial, gdyz za rok lub dwa moze
dojse do sytuacji, ze Szpital Powiatowy w Slawnie przestanie bye dofinansowywany wit'(c nalezy
utrzymae go gdziekolwiek. Na koniec poinformowal, ze nie rna jakichkolwiek decyzji 0
przeniesieniu niektorych oddzialow Szpitala do Darlowa.
P. Lucyna Kryszewska, Soltys wsi Radoslaw zwrocila sit'( z prosb<t 0 wyst<tPienie z pismem do PKS
o uruchomienie kursu autobusu do Radoslawia poniewaz koilczy sit'( rok szkolny i wid Radoslaw
nie bt'(dzie miee zadnego pol<tczenia ze Slawnem .

P. Ryszard Blaszczyk, Soltys wsi Janiewice podzit'(kowal za udzielon<t pomoc w realizacji zadail na
rzecz tej wsi.
Wojt Gminy p. Wojciech Stefanowski podzit'(kowal Radzie Gminy za udzielone absolutorium za
wykonanie zadail finansowych za 2008 rok. Jednoczesnie prosil 0 dalsz<t gospodarcz<t wspolprac~ z
zachowaniem dotychczasowych wypracowanych wartosci zrozumienia i pomocy w realizacj i zadail
na rzecz mieszkailcow gminy.

Na zakoilczenie Przewodnicz<tcy Rady Gminy p. Jan Franas dokonal podsumowania i
zamknit'(cia obrad XXII Sesji Rady Gminy.

