PROTOKOL Nr XXV12009
z obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Slawno odbytej w dniu 12 paidziemika 2009
roku.

Sesja odbyla

si~

w budynku

Sesj~ rozpocz~to 0

Urz~du

Gminy Slawno.

godzinie 10,00, a zakonczono

0

godzinie ll,OO.

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 Wojta p. Henryk
Lompert, Sekretarz Gminy p. Urszula Janusz, Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta, Radny
Powiatu Slawno p. Robert St~pien.

Sesj~ otworzyl Przewodniczctcy 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.

Przewodniczctcy przedstawil porzctdek obrad Sesj i :
1. Otwarcie Sesji
- stwierdzenie kworum,
- przyj~cie porzctdku obrad.
2. Przyj~cie protok6lu z poprzedniej Sesji.
3. Wnioski i zapytania ( interpelacje ) Radnych.
4. Podj~cie uchwaly, w sprawie :
- zatwierdzenie projektu " Klub integracyjny - od przedszkola do semora
wsp61finansowanego ze srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego i zawarcia
umowy partnerskiej na potrzeby realizacji tego projektu.
5. Odpowiedzi na wnioski zapytania ( interpelacje ) Radnych.
6. Wolne wnioski i zakonczenie.

Porzctdek obrad zostal przez Radnych przyj~ty po uprzednim uwzgl~dnieniu wniosku, it
katdy Radny przed Sesjct powinien zapozna6 si~ z tresci ct protok6lu z poprzedniej Sesj i.
Punkt3
W wolnych wnioskach i zapytaniach nikt z Radnych glosu nie zabral.
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Punkt4
Przewodniczqcy obrad przedstawil projekt uchwaly w sprawie zatwierdzenia projektu
" Klub integracyjny - od przedszkola do seniora " wsp6lfinansowanego ze srodk6w
Europejskiego Funduszu Spolecznego i upowaznienia do zawarcia umowy partnerskiej na
potrzeby realizacji tego projektu.
Wyjasnien do projektu uchwaly udzielil W6jt Gminy p . Wojciech Stefanowski .
Nast~pnie

w wyniku glosowania " za" - 14 glos6w - Rada Gminy podj~ia jednogiosnie
Nr XXV1156/2009. Uchwaia stanowi zalqcznik do protok6iu .

UCHWAL~

Punkt5
W zwiqzku z nie zgloszeniem przez Radnych wniosk6w nle zachodzila koniecznosc
udzielenia odpowiedzi.

Punkt6
W wolnych wnioskach gios zabrali :
P . Marianna Szamiel zapytaia 0 mozliwosci skorzystania z dowozu gminnym autobusem szkolnym
przez dw6jktt dzieci ze Slawska, kt6re llCz~szczajq do Gimnazjum w Slawnie.
Radny Powiatu p. Robert StttPien podzittkowa1 za finansowe wsparcie , przez Gmintt Slawno,
remontu drogi do Zukowa. Poinformowa1 jednoczesnie, ze przetarg na ten remont zosta1 wygrany i
to z mniejszym niz zak1adano kosztem. Termin zakonczenia remontu drogi przewidziano na 30
czerwca 2010 roku.
P. Jan Franas potwierdzi1 fakt czttsciowego sfinansovvania remontll drogi do Zllkowa i wyrazi1
zadowolenie, ze wreszcie bttdzie on realizowany. Doda1, ze przy okazji remontu wskazanym by10by
wybudowanie chodnika we wsi Ltttowo.
P. Robert Stttpien poinformowal, iz w sprawie tej monitowal na posiedzeniu Zarzqdll Powiatu , ale
nie moze poinformowac jaka zostanie podjttta decyzja.
P. Marek Szanel zaproponowal, by na jedna z Sesji Rady Gminy zaprosic przedstawicieli posl6w
reprezentujqcych wojew6dztwo zachodniopomorskie oraz w1adz Urz~du Wojew6dzkiego i Sejmiku
Samorzqdowego. Przedtem jednak Komisja Rozwoju Spo1eczno-Gospodarczego powinna zebrac
zagadnienia i pytania dotyczqce realizacji zadal1 inwestycyjnych na terenie Gminy Slawno w
ramach dotacji unijnych. Wyjasnienia wymagajq r6wniez mozliwosci i zasady pozyskiwania tych
pienittdzy. Wszystkie te sprawy przekazac odnosnym wladzom, by mogly udzielic wyjasnien.
Zdaniem Radnego pozyskiwanie pieni~dzy z zewnqtrz jest" klilawe " a realizowane zadania to
tylko drobiazgi. Stwierdzil, ze jak do tej pory pozyskiwane pieniqdze przeznaczane Sq na
konsumpcje i szkolenia, a nie powazne inwestycje, w tym dla przyk1adu remonty dr6g. I to
wszystko jest denerwlljqCe.
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W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski na wstetpie poinformowal, ze zar6wno Wojew6dztwo jak i
Starostwo Powiatowe nie rna nic do Gminy. Gmina jest samorzqdem i kieruje siet swoimi prawami.
Zatem zachodzi pytanie, czy koniecznym jest zapraszanie ich na Sesje, gdyz i tak nie b'tdq w stanie
przedstawic konkretnych wyjasniell jak i decyzji. Nie mniej jednak Stowarzyszenia z terenu Gminy
opracowujq programy i korzystajq z dotacj i finansowych.
Poinformowal, ze zostal zatwierdzony wniosek na remont trzech swietlic wiejskich, tj. w
Smardzewie. Slawsku i Bobrowicach. Wkr6tce w tej sprawie zostanie podpisana umowa.
Wskazal ponadto na trudnosci zwiqzane z realizacjq wi'tkszych zadan inwestycyjnych przy pomocy
dotacji unijnych , w gminach, w kt6rych Sq ubogie budzety. Zasada bowiem jest taka, ze najpierw
trzeba wylozyc swoje pieniqdze, by pozyskac 50 % dotacji , ale to dopiero po wykonaniu i
rozliczeniu zadania. Mozna tez skorzystac z kredytu, tak jak np. na remont drogi do lukowa, a
nastetpnie na kolejne zadania. Kredyty mUSZq byc .iednak spfacone.
P. Danuta Myziak potwierdzila fakt , ze opracowywane dotychczas projekty na pozyskiwanie
pienietdzy Sq konsumpcyjne. Sq to pierwsze projekty, na kt6rych wszyscy siet UCZq. Jezeli jednak
projekty te zostanq zrobione dobrze i przyniosq okreslone efekty to przystqpi si't do opracowywania
ambitniejszych wniosk6w.
Z-ca W6jta p. Henryk Lompert poinformowal, ze w sprawie umozliwienia korzystania przez dzieci
ze Slawska dojazdu do Slawna gminnym autobusem szkolnym Sq pewne trudnosci. Wiqi:q siet one
mietdzy innymi z tym , ze dzieci te nie Sq ubezpieczone. Nie mniej jednak przyjmuje sprawet do
przemyslenia, 0 czym poinformuje na kolejnej Sesji.
Przewodniczqcy obrad poinformowal, ze planowana Sesja odbetdzie siet 29 pazdziernika, na kt6rej
mietdzy innymi przyjette zostanq stawki podatkowe do budzetu na przyszly role

Na prosbet Radnej p. Danuty Myziak, w zwiqzku z Jej wyjazdem na szkolenie, przyjetto wst'tpny
term in Sesji na 25 lub 26 pazdziernika.
Nastetpnie Przewodniczqcy obrad poprosif W6jta Gminy
podatkowych na 2010 rok.
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przedstawienie w sprawie propozycji

W tej sprawie, wst'tpny material dotyczqcy stawek podatku od nieruchomosci, przedstawila
Inspektor UG p. Beata Plachecka. Informacja stanowi zalqcznik do protok6hl. Zapytala
jednoczesnie, jakq podjqc decyzj't w tej sprawie, a mianowicie, czy wysokosc stawek pozostawic na
poziomie roku biezqcego, czy tez je podwyzszyc. Dodala, ze w przypadku pozostawienia stawek na
poziomie roku biezqcego strata do subwencji z budzetu Panstwa wyniesie 187.000 Zf.
Poinformowala tez, ze do chwili obecnej nie okreslone zostaly, cena zyta do podatku rolnego i cena
drewna do podatku lesnego.
P. Marek Szanel wskazal na potrzebet konkretnego podania konsekwencji finansowych do budzetu
gminy, gdy stawki podatkowe zostanq podniesione i gdy nie zostanq podniesione. Pozwoli to na
podj'tcie wlasciwej decyzji w tej sprawie.
P. Wladyslaw Palusinski zaproponowal trzy procentowq podwyzk't stawek podatkowych na rok
przyszly.
W wyniku dyskusji Radni wstetpnie przyj'tli przedstawiona propozycj't.
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W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski zauwazyl, ze na terenie gminy 60 % arealu zajmuj<t r6znego
rodzaju sp6fki i st<td propozycja podwyzszania stawek podatku rolnego. Gmina bierze tez pod
uwag~ rolnik6w indywidualnych i niejednokrotn<t ich biedl(. I w bardzo trudnych sytuacjach
ekonomicznych stosuje umorzenia podatk6w.
Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta poinfonnowala, ze w roku przyszlym, jezeJi Pat1stwo nie
b~dzie mialo pieni~dzy to gminy nie otrzymaj<t subwencji. Informacja taka zostala przekazana na
szkoleniu, w kt6rym uczestniczyla w Warszawie.

zamkni~cia

~~laet

~

Na zakonczenie Przewodnicz<tcy p. Jan Franas dokonal podsumowania i
obrad XXV Sesji Rady Gminy Slawno

