PROTOKOL Nr XXIII /2009
z obrad Sesji Rady Gminy Slawno w dniu 09 czerwca 2009 roku.

Sesja odbyla si~ w budynku Urz~du Gminy Slawno.
Sesj~ rozpocz~to 0

godzinie 10,00, a zakollczono

0

godzinie 12,30.

Na stan 15 Radnych w Sesji uczestniczylo 13 Radnych, co stanowi 86,6 % stanu Rady.
W Sesji uczestniczyli: W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski, Z-ca W6jta p. Henryk Lompert,
Sekretarz Gminy p. Urszula Janusz, Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta, Radca Prawny UG p.
Marek Pawlowski, Radny Powiatu p. Robert St~pien.

Sesj~ otworzyl PrzewodniczC\-.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 podejmowania prawomocnych uchwal.

PrzewodniczC\-.cy przedstawil porzC\-.dek obrad :

1. Otwarcie Sesj i
- stwierdzenie kworum,
- przyj~cie porzC\-.dku obrad.
2. Przyj~cie protok6lu z poprzedniej Sesji.
3. lnformacja 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,
- wyrazenia zgody na wyodr~bnienie w budzecie gminy srodk6w stanowiC\-.cych fundusz
solecki,
- przystctPienia Gminy Slawno do projektu " Moje gimnazjum - moja szansa
" realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozw6j wyksztalcenia i kompetencji w regionach
Programu Operacyjnego Kapital Ludzki, Dzialanie 9.1 Wyr6wnanie szans edukacyjnych i
zapewnienie wysokiej jakosci uslug edukacyjnych swiadczonych w systemie oswiaty,
Poddzialanie 9.1.3 Wyr6wnanie szans edukacyjnych uczni6w z grup 0 utrudnionym dost~pie
do edukacji oraz zmniejszenie rMnic w jakosci uslug edukacyjnych,
- udzielenia pozyczki na rzecz Fundacji Partnerstwo Dorzecze Slupi na prefinansowanie
projektu " Remont i adaptacja budynku po bylym osrodku wypoczynkowym na Centrum
Partnerstwa Lokalnego w Krzyni "
- wyrazenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczC\-.cego realizacji projektu pod nazwC\-.
" Powiatowy program usuwania azbestu i wyrob6w zawierajC\-.cych azb4est wraz z
inwentaryzacjC\-. i programami Gminnymi "
- wyrazenia zgody na przedluzenie okresu trwania umowy najmu pomieszczenia
gospodarczego 0 pow. 24,30 m2 usytuowanego na dzialce nr 8/3 polozonej w obr~bie wsi
Smardzewo gm . Slawno na okres dalszych trzech lat,
- wyrazenia zgody na przedluzenie okresu trwania umowy najmu pomieszczenia
gospodarczego 0 pow. 11,87 m2 usytuowanego na dzialce nr 8/3 polozonej w obr~bie wsi
Smardzewo gm. Slawno na okres dalszych trzech lat,
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- wyrazenia zgody na przedluzenie okresu trwania umowy najmu pomieszczenia
gospodarczego 0 pow. 16,00 m2 usytuowanego na dzialce ill 8/3 polozonej w obr~bie wsi
Smardzewo gm. Slawno na okres dalszych trzech lat,
- wyrazenia zgody na zamian~ nieruchomosci,
- sprzedazy w drodze przetargu dzialki niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 573 0
pow. 0,05 ha i ill 574 0 pow. 0,40 ha polozonej w obr~bie geodezyjnym Warszkowo gm .
Slawno,
- zmiany uchwaly Rady Gminy Slawno Nr IV/27/2003 z dnia 14 lutego 2003 roku w
sprawie uchwalenia Statutu Gminy Slawno,
- sprostowania uchwaly Nr XVI/86/2008 Rady Gminy Slawno z dnia 26 wrzesnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia " Planu odnowy Miejscowosci Slawsko na lata 2008 - 20 IS",
- sprostowania uchwaly Nr XVI/80/2008 Rady Gminy Slawno z dnia 26 wrzeSnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia" Planu Odnowy Miejscowosci Bobrowice na lata 2008 - 2015",
- sprostowania uchwaly Nr XVI/85 /2008 Rady Gminy Slawno z dnia 26 wrzesnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia" Planu Odnowy Miejscowosci Smardzewo na lata 2008 - 2015",
- sprostowania uchwaly Nr XXIII130 /2009 Rady Gminy Slawno z dnia 28 kwietnia 2009
roku w sprawie uchwalenia" Planu Odnowy Miejscowosci Z:ukowo na lata 2009 - 2015",
- wyrazenia zgody na zamian~ nieruchomosci,
przystqpienia do sporzqdzenia zmiany studium uwarunkowan
kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego gminy S-lawno,
- przystqpienia do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
gminie Slawno dla lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych " SLAWSKO " wraz z
urzqdzeniami infrastruktury towarzyszqcej,
przsytqpienia do sporzqdzenia zmiany studium uwarullkowan
kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego gminy Slawno,
- przystqpienia do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
gminie Slawno dla lokalizacji fanny elektrowni wiatrowych " WRZESNICA " wraz z
urzqdzeniami infrastruktury towarzyszqcej,
- zmiany uchwaly Nr XIXlI07 /2008 Rady Gminy Slawno z dnia 17 grudnia 2008 roku w
sprawie przystqpienia do zmiany studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania
przestrzennego Gminy Slaw no przyj~tego uchwalq Rady Gminy Slawno Nr XVI176/2008 z
dnia 26 wrzesnia 2008 roku, w zakresie koniecznym dla lokaJizacji gazociqgu wysokiego
cisnienia DN 700,
- zmiany uchwaly Nr XIXII 08/2008 Rady Gminy Slawno z dnia 17 grudnia 2008 roku w
sprawie przystqpienia do sporzqdzenia mleJscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Slawno dla lokalizacji gazociqgu wysokiego cisnienia DN 700,
-zmiany uchwaly Nr XIX/119/2009 Rady Gminy Slawno z dnia 04 lutego 2009 roku w
sprawie przystqpienia
do sporzqdzenia mleJscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowosci Warszkowo, gmina Slawno dla lokalizacji gazociqgu
wysokiego cisnienia wraz z sqsiadujqcymi terenami mieszkaniowymi, obslugi rolnictwa
oraz produkcji, magazyn6w, sklad6w i terenami komunikacji,
6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania ( interpelacje ) Radnych.
7. Wolne wnioski i zakonczenie.

Do przedstawionego porzqdku obrad Radni zglosili

nast~pujqce

wnioski :

P. Marianna Szamiel wniosla 0 wycofanie z porzqdku obrad dw6ch projekt6w uchwal dotyczqcych
budowy silowni wiatrowych w Slawsku z uwagi na brak konsultacji w tej sprawie z mieszkancami
zar6wno Slawska jak i wsi sqsiadujqcych. Post~powanie takie uwaza za skandaliczne. Mieszkancy
mUSZq wiedziec, gdzie wiatraki te b~dq staly oraz znac parametry oddzialywania ich na ludzi i
srodowisko. Ponadto projekty uchwal nie zostaly om6wione na posiedzeniach Komisji . Zapytala tez
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dlaczego w Sesji nie uczestniczq Sohysi. Zwr6cila takze uwagy na fakt, ze przesylajqc materialy nie
zachowano obowiqzujqcego terrninu, r6wniez nie zostaly one zaopiniowane przez Radcy Prawnego.
Zapytala, dlaczego robi siy to tak szybko i czy to tylko na potrzeby inwestora.
P. Jan Franas stwierdzil, ze samo wywolanie uchwaly nie doprowadza do budowy wiatrak6w. Jest
to sprawa czasu. Ponadto jest to duza szansa dla Gminy jak i samego Slawska w postaci wplyw6w
finansowych do budzetu. Projekty uchwal wprowadzono pod obrady Sesji na wniosek inwestora, a
czas nie pozwolil na zwolanie posiedzen Komisji.
P. Marek Szanel z tych samych powod6w wni6s1 0 odrzucenie projekt6w uchwal w sprawie
lokalizacji wiatrak6w w obrybie wsi Wrzesnica. Podkreslil potrzeby spolecznej konsultacji w tej
sprawie, wykazania rzeczywistego oddzialywania wiatrak6w na srodowisko oraz jakie korzysci
bydzie miala z tego wies i co z tego bydzie miala Gmina. Wyrazil ponadto zdziwienie, ze tak
bardzo duzo trudnych uchwal i w takim kr6tkim terminie przedklada siy pod obrady Sesji bez
odbycia posiedzell Komisj i. Dotyczy to takZe sprzedaZy dzialek jak i ich zamiany i wnosi 0 ich
wycofanie z porzqdku obrad. Zajqc siy tym powinna Komisja Rolnictwa, nalezaloby tez dolqczyc
mapki - dokumentacjy zdjyciowq. Zwr6cil przy tym uwagy na potrzeby kupna projektora, 0 co
zabiega od dw6ch lat. Jest on niezbydny do wizualnego przedstawiania material6w w przedmiocie
sprzedaty, kupna bqdz zamiany dzialek i nie tylko.
Zgloszone wnioski Przewodniczqcy obrad poddal pod glosowanie, w wyniku kt6rego "za"
odrzuceniem projekt6w uchwal dotyczqcych Slawska i Wrzesnicy glosowalo 8 Radnych,
" wstrzymalo siy " - 4 Radnych. Wi((kszosciq glos6w przedmiotowe projekty uchwal zostaly
wycofane z porzqdku obrad.
W kolejnym glosowaniu wiykszosci q glos6w ( "za" - 5 Radnych, "przeciw" - 3 Radnych,
"wstrzymalo si y" - 4 Radnych ) z porzqdku obrad wycofano tet projekty uchwal, w sprawie :
sprzedaty w drodze przetargu dzialki niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 573 0 pow.
0,05 ha i nr 5740 pow. 0,40 ha polozonej w obrybie geodezyjnym Warszkowo,
wyrazenia zgody na zamiany nieruchomosci ( Noskowo - Zabno ),
wyrazenia zgody na zamiany nieruchomosci ( Bobrowiczki ).
Porzqdek obrad po zmianach zostal przez Radnych przyjyty jednoglosnie.
Punkt2
Przewodniczqcy obrad zapytal Radnych 0 uwagi do tresci protok61u z poprzedniej Sesji.
Radni uwag nie wniesli i w wyniku glosowania "za" - 12 glos6w protok61 z poprzedniej Sesj i
przyjyty zostal jednoglosnie.
Punkt3
Inforrnacjy 0 realizacji zadan w okresie miydzy Sesjami przedstawil W6jt Gminy p. Wojciech
Stefanowski . lnformacja stanowi zalqcznik do protok6lu.
Punkt4
Przewodniczqcy Rady Gminy p. Jan Franas zwr6cil siy z prosbq do Przewodniczqcych Komisji, aby
zajyli siy projektami uchwal usuniytymi z porzqdku obrad tej Sesji. Bowiem Sq pewne szanse,
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w tym korzysci finansowych, kt6re nalezaloby wykorzystae. Temat jest i wskazanym jest go podj'le.
P. Dariusz Gofryk stwierdzil, ze nie moma glosowae nad czyms 0 czym si~ nie wie. Sprawy
oczywiste dla W6jta S'l dla Radnych nie znane. Zwr6cil uwag~ na sugestie i presje jak Radni maj'l
glosowae.
Punkt4
P. Marek Szanel wni6s1 0 wyjasnienie sprawy pod1'lczenia intemetu do szkoly i biblioteki we
Wrzesnicy przy wykorzystaniu prawa telekomunikacji. Zapytal, jakie kroki w tej sprawie podj'll
Radca Prawny. Ponadto po raz kolejny wskazal na koniecznose zakupu projektora, aby umozliwie
wizualne przedstawianie material6w maj'lcych bye przedmiotem obrad Sesji.
UWaZa tez, ze sprawa budowy elektrowni wiatrowych powinna bye przedmiotem obrad na zebraniu
wiejskim lub tez przeprowadzie referendum, zeby to mialo wi~ksz'l wag~. Zapytal, czy uchwala
zebrania wiejskiego jest wi'lZ'lC'l dla Gminy ?
Zwr6cil si~ z prosb'l 0 udost~pnienie danych odnosnie oddzialywania silowni wiatrowych, juZ
istniej'lcych, na srodowisko, ludzi i zwierz~ta . Badania te nalezaloby przedstawie przed podj~ciem
uchwaly.
Radca Prawny p. Marek Pawlowski wyjasnil, iz zebrania wiejskie w tej sprawie powinny si~ odbye
i nie rna przeszk6d, by przy podejmowaniu uchwal glosowae jawnie. Uchwala zebrania wiejskiego
dla Rady Gminy jest traktowana jako opinia.
P. Marianna Szamiel uWaZa jednak, ze uchwaly zebran wiejskich dla Rady Gminy S'l wiqZ'lce.
Sprawy podejmowane przez Gmin~ musz'l bye konsultowane ze spoleczenstwem.
P. Wladyslaw Palusinski poinformowal, ze obowi'l:Zuj'lca odleglose wiatrak6w od zabudowan to
800 metr6w, a ich szkodliwose jest rnniejsza niz telefon6w kom6rkowych.
P. Ryszard Sawicki wskazal na potrzeb~ wykoszenia trawy na zakr~cie drogi z Radoslawia do
Slawska. Dotyczy to takZe drogi na odcinku z Radoslawia do Wilkowic. Z wnioskiem tym zwr6cil
si~ do Radnego Powiatu p. R. St~pnia.
Glos zabral r6wniez uczestnicz'lcy w obradach Sesji mieszkaniec Slawska p. Leonard Sianos i
stwierdzil, ze wszystkie sprawy dotycz'lcej danej miejscowosci powinny bye konsultowane z jej
mieszkancami. Kolejna sprawa dotyczyla koniecznosci przeksztalcenia dzialek jego syna z rolnych
na budowlane, by umozliwie rozbudow~ Slawska. Cz~se mieszkanc6w tej wsi mieszka w
zagrzybialych do mach, po trzy, cztery rodziny. Zatem sprawa ta musi bye w najblizszym czasie
zalatwiona.
Przewodnicz'lcy obrad wyjasnil, it cz~se dzialek p. Sianosa zostala juz przeksztalcona. Kolejne
zostaly uj~te do realizacji w studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego
gminy. Wymaga to jednak czasu i pieni~dzy.
Punkt5
Przewodnicz'lcy obrad przedstawial projekty uchwal, w sprawie :
zmian w budzecie Gminy Slawno na 2009 rok
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Wyjasnien udzielila Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta oraz uzasadnila potrzeb« dokonania
proponowanych zmian.
W wyniku glosowania "za" - 12 glosow - Rada Gminy podj«la jednoglosnie UCHWALE: Nr
XXIII1132/2009.
Uchwala
stanowi
zalqcznik
do
protokolu.
wyrazenia zgody na

wyodr~bnienie

w budzecie gminy srodkow stanowiqcych fundusz solecki.

Wyjasnien do projektu uchwalY udzielili Wojt Gminy p. Wojciech Stefanowski oraz Skarbnik
Gminy p. Krystyna Sapeta.
W wyniku glosowania "za" - 12 glosow - Rada Gminy
XXIII1133/2009. Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu.

podj~la

jednoglosnie UCHWALE: Nr

przystqpienia Gminy Slawno do projektu " Moje gimnazjum - moja szansa " realizowanegow
ramach Priorytetu IX Rozwoj wyksztakenia i kompetencji w regionach Programu
Operacyjnego Kapital Ludzki, Dzialanie 9.1 Wyrownanie szans edukacyjnych i zapewnienie
jakosci uslug edukacyjnych swiadczonych w systemie oswiaty, Poddzialanie 9.1.2 Wyrownanie
szans edukacyjnych uczniow z grup 0 utrudnionym dost«pie do edukacji oraz zmmeJszenie
roznic w jakosci uslug edukacyjnych
Wyjasnien do projektu uchwaly udzielil Wojt Gminy p. Wojciech Stefanowski.
W wyniku glosowania "za" - 12 glosow - Rada Gminy

podj~la

jednoglosnie UCHWALE: Nr

XXIII1l34/2009. Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu.
udzielenia pozyczki na rzecz Fundacji Partnerstwo Dorzecze Slupi na prefinansowanie projektu
" Remont i adaptacja budynku po bylym osrodku wypoczynkowym na Centrum Partnerstwa
Lokalnego w Krzyni "
Przedmiotowy projekt uchwalY omowil Wojt Gminy p. Wojciech Stefanowski. Udzielil tez
wyjasnien na zgloszone, przez Radnych; P. Mariann~ Szamiel i p. Dariusza Gofryka, wqtpliwosci
dotyczqce kwestii formalnych .
W wyniku glosowania "za" - 12 glosow - Rada Gminy
XXIII1135 /2009. Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu.

podj~la

jednoglosnie UCHWALE: Nr

wyrazenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczqcego realizacji projektu pod nazWq
" Powiatowy program usuwania azbestu i wyrobow zawierajqcych azbest wraz z inwentaryzacjq
i programami gminnymi "
Omawiajqc ten projekt uchwaly p. Jan Franas zwrocil uwag~ na fakt, iz program ten nie obejmuje
Gminy Postomino. Jest to juz kolejny program, ktory omija t~ Gmin~. Prosil 0 wyjasnienie tej
sprawy przez Radnego Powiatu p. R. St«pnia.
P. Robert St~pien poinfolIDowal, ze w sprawie Rada Powiatu nie
w chwili obecnej trudno jest cokolwiek powiedziec.

podj~la

Dodatkowych wyjasnien udzielil Wojt Gminy p. Wojciech Stefanowski.

jeszcze zadnej uchwaly i
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Nast~pnie

w wyniku glosowania "za" - 12 glos6w ~ rada Gminy
Nr XXIIII136/2009. Uchwala stanowi zalqcznik do protok6lu.

podj~lajednoglosnie UCHWAL~

wyrazenia zgody na przedluzenie okresu trwania umowy najmu pomieszczenia gospodarczego 0
pow. 24.30 m2 usytuowanego na dzialce nr 8/3 polozonej w obr~bie wsi Smardzewo na okres
dalszych trzech lat
Projekt uchwaly om6wil W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski.
W wyniku glosowania "za" - 12 glos6w ~ Rada Gminy
XXIIII137/2009. Uchwala stanowi zalqcznik do protok6lu.

podj~la

jednoglosnie

UCHWAL~

Nr

wyrazenia zgody na przedluzenie okresu trwania umowy najmu pomieszczenia gospodarczego 0
pow. 11,87 m2 usytuowanego na dzialce nr 8/3 polozonej w obr~bie wsi Smardzewo na okres
dalszych trzech lat
W wyniku glosowania "za" - 12 glos6w ~ Rada Gminy
XXIII/138/2009. Uchwala stanowi zalqcznik do protok6lu.

podj~la

jednoglosnie

UCHWAL~

Nr

wyrazenia zgody na przedluzenie okresu trwania umowy najmu pomieszczenia gospodarczego 0
pow. 16,00 m2 usytuowanego na dzialce nr 8/3 polozonej w obr~bie wsi Smardzewo na okres
dalszych trzech lat
W wyniku glosowania "za" - 12 glos6w ~ Rada Gminy
XXIIII139/2009. Uchwala stanowi zalqcznik do protok6lu.

podj~la

jednoglosnie

UCHWAL~

Nr

zmiany uchwaly Rady Gminy Slawno Nr IV/27/2003 z dnia 14 lutego 2003 roku w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Slawno,
Potrzeb~

dokonania zmian w Statucie Gminy wyjasnila Sekretarz Gminy p. Urszula Janusz.

W wyniku glosowania "za" - 11 glos6w, "wstrzymal si~" - 1 glos ~ Rada Gminy wi~kszosciq
glos6w podj~la UCHWAL~ Nr XXIIII140/2009. Uchwala stanowi zalqcznik do protok6lu.
sprostowania uchwaly Nr XVII86/2008 Rady Gminy Slawno z dnia 26 wrzesnia 2008 roku w
sprawie uchwalenia" Planu Odnowy Miejscowosci Slawsko na lata 2008 - 2015 "
Wyjasnien w tej sprawie udzielil Radca Prawny

Urz~du

Gminy p. Marek Pawlowski.

W wyniku glosowania "za" - 12 glos6w ~ Rada Gminy
XXIII114112009. Uchwala stanowi zalqcznik do protok6lu.
Rada Gminy

-

podj~la

podj~la

jednoglosnie

UCHWAL~

Nr

r6wniez jednoglosnie uchwaly :

Nr XXIII1142/2009 w sprawie sprostowania uchwaly nr XVII80/2008 Rady Gminy Slawno z
dnia 26 wrzesnia 2008 roku w sprawie uchwalenia " Planu Odnowy Miejscowosci Bobrowice
na lata 2008 ~ 2015 ",
Nr XXIIII143/2009 w sprawie sprostowania uchwaly Nr XVII85/2008 Rady Gminy Slawno z
dnia 26 wrzesnia 2008 roku w sprawie uchwalenia " Planu Odnowy Miej scowosci Smardzewo
na lata 2008 ~ 2015 "
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- Nr XXIIII144 /2009 w sprawie sprostowania uchwaly Nr XXIII130/2009 Rady Gmin Slawno z
dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia " Planu Odnowy Miejscowosci lukowo ma
lata 2009 -2015 .
Uchwaly stanowi q zalqcznik do protok6lu.
Przewodniczqcy obrad przedstawil kolejne projekty uchwal , w sprawie :
zmiany uchwaly Nr XIX/ I 0712008 Rady Gminy Slawno z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie
przystcwienia do zmiany Studium uwarunkowaI1 i kierunk6w zagospodarowania przestrzelUlego
Gminy Slawno przyj~tego uchwalq Rad y Gminy Slawno Nr XVI176/2008 z dnia 26 wrzesnia
2008 roku, w zakresie koniecznym dla lokalizacji gazociqgu wysokiego cisnienia ON 700,
WyjasnieI1 udzielil W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski.
W wyniku glosowania "za" - 12 glos6w - Rada Gminy
XXIII1145 /2009. Uchwala stanowi zalqcznik do protok6lu.

podj~la

jednoglosnie

UCHWAL~

Nr

zmiany uchwaly Nr XIXlI08 /2008 Rady Gminy Slawno z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie
przystcwienia do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzelUlego Gminy
Slawno dla lokalizacji gazociqgu wysokiego cisnienia ON 700,
WyjasnieI1 udzielil W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski.
W wyniku glosowania "za" - 12 glos6w - Rada Gminy
XXIII1146/2009. Uchwala stanowi zalqcznik do protok6lu.

podj~la

jednoglosnie

UCHWAL~

Nr

zmiany uchwaly Nr XXl119 /2009 Rady Gminy Slawno z dnia 4 lute go 2009 roku w sprawie
przystcwienia do sporzqdzenia 111leJscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowosci Warszkowo, gmina Slawno dla lokalizacji gazociqgu wysokiego cisnienia wraz z
sqsiadujqcymi terenami mieszkaniowymi, obslugi rolnictwa oraz produkcji, magazyn6w,
sklad6w i terenami komunikacji.
WyjaSnieI1 udzielil W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski.

W wyniku glosowania "za" - 12 glos6w - Rada Gminy
XXIII1147/2009. Uchwala stano wi zalqcznik do protok6lu.

podj~la

jednoglosnie

UCHWAL~

Nr

Punkt6
Odpowiedzi na wnioski i zapytania udzielil W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski i na wst~pie
za rzeCZOWq dyskusj~ oraz poinformowal, ze taka duza ilose uchwal wprowadzona na
t~ Sesj~ wynikla z potrzeb, w tym przedlozenia niekt6rych w Urz~dzie Wojew6dzkim. Zapewnil
tez, ze materialy majqce bye przedmiotem obrad Sesji b~dq wczesniej dyskutowane ze
srodowiskami, kt6rych dotyczq. Poinformowal, ze projektor zostanie zakupiono, skoro jest taka
potrzeba.

podzi~kowal

P. Oariusz Gofryk stwierdzil, ze nalezy powr6cie do tradycji, kiedy to
Rolnictwa,Przemyslu i Handlu jezdzila w teren, sprawdzala przedmiot sprawy
przedstawiala swojq opini~ . Na tej podstawie Radni wiedzieli co si~ w terenie dzieje.

Komisja
na Sesji

8

P. Jan Franas poinformowal, ze w realizacji zadan na rzecz mieszkanc6w Gminy nie funkcjonujq
osobiste sympatie, czy tez antypatie. Gmina slucha spolecznosci, przeprowadza konsultacje oraz
analizuje jej uwagi i wnioski. Prawda natomiast jest taka, ze budowa elektrowni wiatrowych, to
szansa, z kt6rej nalezy skorzystac. Sq to bowiem wplywy do podatk6w. Podkreslil fakt, ze Gmina
ma bardzo niskie wplywy. Ale skoro to mialo by komus zaszkodzic to Gmina nie b~dzie tego
realizowac. Jednak zgodnie z sugestiq Radnych przeprowadzona zostanie konsultacja z
mieszkailcami WrzeSnicy, Slawska i Warszkowa, przy udziale inwestora, w sprawie budowy
wiatrak6w.
P. Marek Szanel wskazal na potrzeb~, przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, uczestniczenia
przy wst~pnych rozmowach z inwestorem, radnego i sohysa. Konieczna jest r6wniez konsultacja
spoleczna, zebrania wiejskie, w kt6rych r6wniez powinni uczestniczyc inwestorzy.

P. Marianna Szamiel wniosla

0 podj~cie

dzialan w celu zobowiqzania wszystkich mieszkanc6w do
zaopatrzenia si~ w pojemniki na smieci. W chwili obecnej jest tak, ze jedni pojemniki majq i placq
za nie, a inni nie i zasmiecajq okoliczne lasy i rowy.

zamkni~cia

~ko/~t

~

Na zakonczenie Przewodniczqcy dokonal podsumowania i
obrad XXIII Sesji Rady Gminy Slawno.

zamkni~cia

i

LISTA OBECNOSCI
Radnych na Sesji Rady Gminy Slawno w dniu 09 czerwca 2009 roku .

1. Los Stefan

Boleszewo

2. Zasada Boguslawa

Kwasowo

3. Malagowski Miroslaw

Bobrowice

4. Wi((cek Wladyslaw

Bobrowiczki

5. Szamiel Marianna

Slawsko

6. Gofryk Dariusz

Slawsko

7. Sawicki Ryszard

Radoslaw

8. Franas Jan

Warszkowo

9. Szach Lechoslaw

Warszkowo

10. Wieczorek Krzysztof

Tychowo

11. Szanel Marek

Wrzesnica

12.Arszy!o Ryszard

Brzescie

13.Myziak Danuta

Janiewice

14.Kowalewski Donart
15.Palusinski Wladyslaw

Noskowo
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