PROTOKOL Nr XXIV/2009
z obrad Sesji Rady Gminy Slawno w dniu 17 sierpnia 2009 roku

Sesja odbyla

si~

Sesj~ ro zpocz~to

w budynku

Urz~du

Grniny Slawno.

0 godzinie 10,00, a zakonczono 0 godzinie 12 ,30.

Na stan 15 Radnych w Sesj i uczestniczylo 12 Radnych , co stanowi 80,00 % stanu Rady.
W Sesji uczestniczyli: W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski , Z-ca W6jta p. Henryk Lompel1,
Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta, Radny Powiatu Slawno p. Robert Stypien, przedstawiciel grup
rybackich p. Jerzy Chodan, Soltysi oraz przedstawiciele mieszkanc6w grniny Slawno.

Sesj~ otworzyl Przewodniczqcy Rady Gminy p. Jan Franas i na wst~pie powital
wszystkich obecnych. N ast~pnie, na podstawie listy obecnosci Radnych, stwierdzil wymagane
kworum do przeprowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwal.

Przewodniczqcy przedstawil porzqdek obrad :
1. Otwarcie Sesj i
- stwierdzenie kworurn,
- przyj~cie porzqdku obrad.
2. Przyj~cie protok61u z poprzedniej Sesji .
3. Inforrnacja W6jta Grniny 0 realizacji zadan w okresie rni~dzy Sesjarni.
4. Wnioski i zapytania ( interpelacje ) Radnych.
5. Podj~cie uchwal, w sprawie :
- wyrazenia zgody dla W6jta Gminy Slawno do podj~cie dzialan zmierzajqcych do
utworzenia stowarzyszenia Darlowska Lokalna Grupa Rybacka oraz woli przystqpienia do
takiego stowarzyszenia,
- przystqpienia do stowarzyszenia pn Koszalinski Ban Zywnosciowy i wydzielenia srodk6w
na ten cel ,
- zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowosci L~towo na lata 2009 - 2015,
- wyrazenia zgody na zamian~ nieruchomosci dz. gruntu ill 15/2 i 29/4 0 pow. 0,6552 ha
obr~b Noskowo,
- sprzedazy w drodze przetargu dzialki niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie or 573 0
pow. 0,05 ha i or 574 0 pow. 0,40 ha polozonej w obr~bie geodezyjnym Warszkowo,
- uregulowania stanu prawnego w zakresie prawa wlasnosci dzialki oznaczonej geodezyjnie
or 67/30 pow. 0,0024 ha polozonej w obr~bie wsi Stary Krak6w,
przystqpienia do sporzqdzenia zmiany studium uwarllnkowan
kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego gminy Slawno,
- przystqpienia do zmiany rniejscowego planll zagospodarowania przestrzennego w gminie
Slawno dla lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych " WARSZKOWO " wraz z
urzqdzeniami infrastruktury towarzyszqcej,
- zmian w budzecie Gminy Slawno na 2009 rok,
- wyrazenia zgody na zarnian~ nieruchomosci - dz. or 17711, 170/2 i 160/20 pow. 0,9282 ha
polozone w obr~bie wsi Bobrowiczki.
6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania ( interpelacje ) Radnych.
7. Wolne wnioski i zakO!lczenie.
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Przedstawiony porzqdek obrad Radni przyjttli jednoglosnie.

Punkt2
Przewodniczqcy obrad zapytal Radnych 0 uwagi do tresci protok61u z poprzedniej Sesji.
Radni uwag nie wniesli i w wyniku g!osowania "za" - 12 g!os6w protok61 z poprzedniej Sesji
zostal przyjttty jednoglosnie.
Punkt3
Inforrnacjtt 0 realizacji zadan w okresie mittdzy Sesjami przedstawil W6jt Gminy p. Wojciech
Stefanowski. Inforrnacja stanowi zalqcznik do protok61u.

Punkt4
P. Ryszard Sawicki zwr6cil sitt z prosbq do Radnego Powiatu 0 wyremontowanie drogi objazdowej
przez Warginitt oraz obcittcie ga1ttzi wzdluz drogi objazdowej przez Staniewice.
P. Marianna Szamiel zapytala, czy w zwiqzku z inwentaryzacjq azbestu na terenie gminy Slawno
wymienione zostanq rury azbestowe, z kt6rych wykonany jest wodociqg w Slawsku.
P. Lucyna Kryszewska wniosb 0 zamontowanie lustra przy zakrttcie drogi w Radoslawiu oraz
szk6d lowieckich. Szkody szacowane Sq
zapyta, kto jest odpowiedzialny za szacowanie
nieterminowe, CZttsto po zbiorach i rolnicy na tym tracq.

P. Jerzy Piaseczny, Soltys wsi Stary Krak6w zwr6cil sitt z prosbq 0 wyr6wnanie drogi w tej wsi.
P. Zdzis!aw Wiktor, Soltys wsi Wrzesnica zapytal, czy sohysi zobowiqzani Sq do przyjmowania
skazanych do pracy celem odbycia kary wyznaczonej przez Sqd.
Punkt5
Przewodniczqcy przedstawil projekty uchwa! ,w sprawie :
wyrazenia zgody dla W6jta Gminy Slawno do podjttcia dzia!an zmierzajqcych do
utworzenia stowarzyszenia Darlowska Lokalna Grupa Rybacka oraz woli przystqpienia do
takiego stowarzyszenia.
Projekt uchwaly om6wiono na wsp61nym posiedzeniu Komisji.
Wyjasnien udzielil p. Jerzy Chodan, kt6ry om6wil stan rybactwa i rybo16wstwa na terenie Powiatu
Slawienskiego i poinformowal, ze Darlowo ma mniej grup rybackich co powoduje, iz jego
znaczenie jest mniejsze na terenie Powiatu Slawno. Zatem uzywanie nazwy Darlowska Lokalna
Grupa Rybacka jest nieuzasadniona. Jednoczesnie wskazal na mozliwosci pozyskania pienittdzy na
rozw6j akwakultury na terenie calego powiatu slawienskiego.
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W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski poinformowal, ze jego zamierzeniell1 jest walka 0 pozyskanie
srodk6w na rozw6j gminy. Trudno jednak powiedziee, kt6ra grupa rybacka jest wazniejsza. W
chwili obecnej trwajq prace nad opracowaniem regulaminu Darlowskiej Grupy Rybackiej, do kt6rej
inne gll1iny juz sitt zapisaly. PodkreSlil, iz podjttcie uchwaly w przedll1iotowej sprawie jest
konieczne, by jako W6jt m6gI podejmowae jakiekolwiek dzialania.
P. Jan Franas zaproponowal podjttcie uchwaly z uwzglttdnieniem zmIany zapisu z " Darlowska
Grupa Lokalna Grupa Rybacka" na " Lokalna Grupa Rybacka "
P. Marek Szanel zapytal, czy w tresci uchwaly musi bye uzyta nazwa " Darlowska Lokalna Grupa
Rybacka ".
P. Dariusz Gofryk zapytal, czy w stwierdzeniu " Darlowska Lokalna Grupa Rybacka " az tak waZne
jest uzycie siowa " Darlowska ".
P. Jerzy Chodan wyjasnil, ze uzycie bqdz nie uzycie tego siowa nie ma wittkszego znaczenia dla
sensu uchwaly.
Przewodniczqcy obrad przedstawil projekt uchwaly z zapisem : " Lokalna Grupa Rybacka " i w
wyniku glosowania "za" - 12 gIos6w - Rada Gminy podjttia jednogiosnie UCHWAL~ Nr
XXIV 1148/2009. Uchwaia stanowi zaIqcznik do protok6lu.
przystqpienia do stowarzyszenia pn Koszalinski Bank z,ywnosciowy i wydzielenia srodk6w
na ten cel,
Projekt uchwaty zostal om6wiony na wsp6lnYll1 posiedzeniu Komisji.
W wyniku glosowania "za " - 12 gIos6w - Rada Gminy podjttia jednogiosnie
XXIV1149/2009. Uchwaia stanowi zaIqcznik do protok6lu.
-

UCHWAL~

Nr

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowosci Ltttowo na lata 2009 - 2015.

Projekt uchwaly om6wiono na wsp61nYll1 posiedzeniu KOll1isji.
W wyniku glosowania "za" - 12 gIos6w - Rada Gll1iny podjttlajednoglosnie
15012009. Uchwaia stanowi zaIqcznik do protok6lu.
-

wyrazenia zgody na zamiantt nieruchomosci dz. gruntu 15/2 i 29/4
Noskowo .

0

UCHWAL~

Nr XXIVI

pow. 0,6552 ha obrttb

. Marek Szanel zap ytal , czy zostaia wykonana wycena tych dzialek.
Sekretarz Gll1iny p. Urszula Janusz poinformowala, ze przy kazdej zamianie dzialek dokonywana
jest ich wycena. Przedtell1 jednak musi bye podjttta uchwala. Dodala, ze jezeli ceny dzialek Sq rozne
to odpowiednia ze stron dokonuje doplaty ich r6znicy.
Nastttpnie w wyniku glosowania "za" - 12 gIos6w - Rada Gminy podjttia jednogiosnie
Nr XXIV115112009. Uchwaia stanowi zaIqcznik do protok6lu.

UCHWAL~
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sprzedazy w drodze przetargu dzialki niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr573 0
powierzchni 0,05 ha i nr 574 0 powierzchni 0,40 ha polozonej w obr«bie geodezyjnym
Warszkowo.
P. Marianna Szamiel zapytala, czy konieczna jest sprzedaz tej dzialki, czy nie korzystniejsze byloby
pozostawienie w zasobach gminy.
W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski poinformowat, ze z inicjatywq sprzedaZy dzialki wyszli
mieszkailcy Warszkowa.

W wyniku glosowania "za" 8 glos6w, " wstrzymal si« " 3 glosy, " przeciw " - 1 glos - Rada Gminy
wi«kszosci q glos6w podj«la UCHWAL~ Nr XXIV1152/2009. Uchwala stanowi zalqcznik do
protok61u.

uregulowania stanu prawnego w zakresie prawa wlasnosci dzialki oznaczonej geodezyjnie
nr 67/3 0 powierzchni 0,0024 ha polozonej w obr«bie wsi Stary Krak6w.
Projekt uchwaly om6wiono na wsp6lnym posiedzeniu Komisji.
Dodatkowych wyjasnien udzielil W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski.
W wyniku glosowania " za " - 12 glos6w - Rada Gminy podj«la jednoglosnie

UCHWAL~

Nr

XXIV1153/2009. Uchwala stanowi zalqcznik do protok6lu.

przystqpienia do sporzqdzenia zmiany studium
zagospodarowania przestrzennego gminy Slawno.

uwamnkowan

kierunk6w

P. Marek Szanel na wst«pie stwierdzil, ze sprawa wiatrak6w powraca ponownie. Zapytal, czy
Przewodniczqcy Rady Gminy i Radny p. Szach wiqzq z faktem budowy elektrowni wiatrowych
jakiekolwiek korzysci finansowe . .lesli tak, to nie powinni oni uczestniczy6 w glosowaniu, gdyz
dotyczy to ich wlasnego interesu. Ponadto wskazal na potrzeb« przeprowadzenia konsultacji
spolecznej nie tylko z mieszkancami Warszkowa, ale r6wniez z mieszkancami Wrzesnicy,
poniewaZ usytuowanie silowni wiatrowych stanowi dla nich zagrozenie. Mieszkancy Wrzesnicy Sq
tym faktem przerazeni i Sq przeciwni budowie elektrowni wiatrov.rych w bliskiej okolicy ich
miejscowosci. Przedstawil kilka negatywnych opinii wyrazonych przez naukowc6w pod adresem
farm wiatrowych, w tym ujemnych skutk6w oddzialywania na srodowisko. Stwierdzil, ze zgoda
mieszkailc6w Warszkowa na budow« wiatrak6w jest warunkiem koniecznym, ale nie ostatecznym
jeSli chodzi 0 podj«cie decyzji w tej kwestii. Wyrazil kategoryczny brak zgody na budow«
elektrowni wiatrowych w miejscu oznaczonym w projekcie uchwaly.
P. Dariusz Gofryk r6wniez jest przeciwny dalszej budowie wiatrak6w na terenie gminy Slawno
zwracajqc uwag« na ich negatywny wptyw na srodowisko i zdrowie ludzi. Przedstawil kilka opinii,
kt6re 0 tym swiadczq. Stwierdzil, ze przed przystqpieniem do glosowania w sprawie budowy farm
wiatrowych, Radni powinni przedstawi6 mieszkancom Gminy ich pozytywne i negatywne skutki.
P. Marianna Szamiel zapytaIa, dlaczego omawiany projekt uchwaly nie jest zaopiniowany przez
Radc« Prawnego j dlaczego w Sesji nie uczestniczq Sohysi.
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P. Leehoslaw Szaeh poinformowal, i.e na spotkaniu z mieszkancami Warszkowa om6wiono
wszystkie aspekty zwiqzane z budow'l:. elektrowni wiatrowyeh.
P. Marek Szanel zapytal, ezy korzysci finansowe zwi'l:.zane z budow'l:. elektrowni wiatrowych bttdq
dla Gminy wystarezaj'l:.ee . Przy czym zauwazyl, i.e w Gminie Kobylnica i DaI"lowo do chwili
obecnej do ich budzetu nie wplynttly zadne pieni'l:.dze z funkcjonuj'l:.cych juz farm wiatrowych Jego
zdaniem korzysci finansowe mog'l:. zyskac wlasciciele dzialek, a nie budzet Gminy. Wskazal na
koniecznosc poinformowania mieszkanc6w Warszkowa 0 skutkach oddzialywania farm wiatrowych
na srodowisko i ludzi .
Przedstawiciele mieszkanc6w wsi Slawsko r6wniez podkreslali fakt negatywnego oddzialywania na
ludzi i srodowisko co spowoduje, i.e przestanie sitt ona rozwijac, a mieszkancy bttd'l:. opuszczac te
tereny. Niejednokrotnie z'l:.daj'l:.c odszkodowan od Gminy.
P. Wladyslaw Palusinski poinformowal, ze na terenie Noskowa i Zabna, gdzie juz stoj'l:. wiatraki
Firma GAMESA wyremontowala drogi . Natomiast nie wie, czy elektrownie wiatrowe S'l:. szkodliwe,
ale na pewno mLl nie przeszkadzaj'l:..
P. Lechoslaw Szach poinformowal, i.e na terenie Warszkowa nie posiada zadnych grLlnt6w, a zatem
nie ma mozliwosci korzysci finansowych z tytulu budowy wiatrak6w.
P. Jan Franas odpowiedzial, ze powinien glosowac poniewaz jeszcze nie wiadomo gdzie dokladnie
bttd'l:. staly wiatraki. Ponadto stwierdzil, ze Gmina Slawno jest jedn'l:. z najbiedniejszych gminy, a
brak zgody na ich budowtt spowoduje zamknitteie drogi do dochod6w dla jej budzetu. Na
poprzedniej Sesji wniesiono 0 zorganizowanie spotkania mieszkanc6w i wyrai.enie przez nieh
zgody na przeznaczenie grunt6w pod budowtt wiatrak6w. W zwi'lZku z tym w Warszkowie takie
spotkanie sitt odbylo i mieszkancy zgodtt wyrazili.

P. Danuta Myziak wniosla
Sesjtt Rady Gminy.
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przelozenie przedmiotowego projektu uchwaly na nastttpn'l:. najblizsz'l:.

W wyniku przeprowadzonego glosowania "za" - 11 glos6w, "wstrzymal Sll( " - 1 glos - Rada
Gminy wittkszosci'l:. glos6w wniosek przyjC(la.
Dotyczy to takZe projektu uchwaly w sprawie przystqpienia do zmiany mleJscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Gminie Slawno dla lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych "
WARSZKOWO" wraz z urz'l:.dzeniami infrastruktury towarzysz'l:.cej.

-

zmian w budzecie Gminy Slawno na 2009 rok.

Projekt uehwaly om6wiono na wsp61nym posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
Dodatkowych wyjasnien udzielila Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta.
W wyniku glosowania "za " - 12 glos6w - Rada Gminy podjttla jednoglosnie
XXIV 1154/2009. Uchwala stanowi zal'l:.cznik do protok6lu.

UCHWAL~

Nr

6
wyrazenia zgody na zamian~ nieruchomosci - dz. nrl77l1, 170/2 i 160/2
polozone w obr~bie wsi Bobrowiczki.

0

pow. 0,9282 ha

Projekt uchwaly om6wiono na wsp61nym posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
Dodatkowo wyjasnien w tej sprawie udzielil W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski.

W wyniku glosowania " za " - 12 glos6w - Rada Gminy
XXIV /155/2009. Uchwala stanowi zaletcznik do protok6lu.

podj~la

jednoglosnie

UCHWAL~

Nr

Punkt6
Odpowiedzi na wnioski i zapytania udzielil W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski i poinformowal,
ze przetarg na remont wiaduktu i objazdu w Radoslawiu wygrala firma" Olszewski i Synowie " i
caly remont rna trwac okolo 12 dni, a zanim Firma rozpocznie prace, r6wniarka wyr6wna objazd.
W sprawie azbestu Gmina Slawno weszla wsp61nie ze Starostwem Powiatowym w porozumienie
dotyczetce realizacji programu inwentaryzacji azbestu i w chwili obecnej czeka na jego ocen~.
Dodatkowe wyjasnienia w tej sprawie udzielone zostanet na najblizszej Sesji. JeSli chodzi 0
szacowanie szk6d lowieckich to praktycznie Gmina nie rna na to wplywu, moze jedynie
uczestniczyc w negocjacjach z kolami lowieckimi. Jednak 0 wielu sprawach Urzetd Gminy nie jest
informowany i rolnicy sami borykajet si~ z problemem i tracet finansowo na tych odszkodowaniach.
Ze wzgl~du na podpisane porozumienie z Zarzetdem Dr6g Powiatowych wyr6wnanie drogi w
Starym Krakowie nastctPi nie wczesniej nit w 2010 roku. Urzetd Gminy wystctPi do Zarzetdu Dr6g
Powiatowych 0 zamontowanie lustra na zakrl(cie w Radoslawiu .
Wst~pne porozumienia dotyczetce zatrudniania skazanych ulegly zmianom ze wzgl~du na wymogi
jakie postawil przed Urz~dem Gminy Kurator Setdowy. W zwietzku z tym Sohysi nie majet takiego
obowietzku.
Punkt7
P. Karol Kruk wni6s1 0 wybudowanie chodnika w L~towie w zwietzku z planowanym remontern
drogi powiatowej. Zapytal, kiedy zostanie wybudowany pomost nad Jeziorem Ll(towskim.
P. Robert St~pien, Radny Powiatu poinformowal, ze wystctPi 0 wybudowanie chodnika w
Letowie.Poinformowal tez, ze wszystkie wnioski jakie do Niego docierajet Set przekazywane do
Starostwa Powiatowego , ale on sam nie rna wplywu na ich realizacj~. Stwierdzil, ze porozumienie
mi~dzy Gminet Slawno i Starostwem Powiatowym podpisane zostalo w celu realizacji programu
dotyczetcego inwentaryzacji azbestu na terenie powiatu slawienskiego. W chwili obecnej nie Set
przewidziane prace utylizacyjne. Dodal, ze w tym roku wyr6wnana zostala droga na odcinku
Rzyszczewo - Lany, a remont drogi w Starym Krakowie zaplanowany jest na 2010 rok.
P. Jan Franas poinformowal, ze projekty uchwal oddawane Set do zaopiniowania przez Radc~
Prawnego. Ponadto stwierdzil, ze Rada Gminy bardzo ch~tnie zaprasza SoHys6w na Sesje,
szczeg61nie w sprawach dotyczetcych ich miejscowosci.
Inspektor UG p. Ryszard Lesniewski wyjasnil, ze teren Jeziora L~towskiego jest terenem ciszy i nie
mom a wybudowac pomostu. W tej sprawie obowiqzuje prawo wodne .
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Na zakOllczenie glos zabra! Przewodniczqcy Rady Gminy p. Jan Franas dokonujqc
podsumowania i zamknit(cia obrad XXIV Sesji Rady Gminy.

