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Sesja odbyla

si~

PROTOKOL Nr XXVII2009
obrad Sesji Rady Gminy Slawno w dniu 10 Iistopada 2009 roku

w budynku

Sesj~ rozpocz~to 0

Urz~du

Gminy w Slawnie.

godzinie 10.00, a zakonczono

0

godzinie 13.00.

W Sesji uczestniczylo 15 Radnych, co stanowi 100 % stanu Rady.
W Sesji uczestniczyli ponadto: W6jt Gminy P. Wojciech Stefanowski, Z - ca W6jta Gminy P.
Henryk Lompert, Skarbnik Gminy P. Krystyna Sapeta, Sekretarz Gminy P. Urszu1a Janusz,
Inspektor UG P. Beata Plachecka, Radny Powiatowy P. Robert St@ien oraz sohysi z terenu Gminy
Slawno.

Otwarcia Sesji dokonal Przewodnicz'lcy Rady Gminy P. Jan Franas i powital wszystkich
obecnych. Nast@nie, na podstawie listy obecnosci Radnych, stwierdzil wymagane kworum do
przeprowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwal.

Przewodniczetcy obrad przedstawil porzetdek obrad:
1. Otwarcie Sesji:
- stwierdzenie kworum,
- przyj~cie porzetdku obrad.
2. Przyj~cie protokolu z poprzedniej Sesji.
3. Informacja W6jta Gminy 0 realizacji zadan w okresie mi~dzy Sesjami.
4. Informacja 0 stanie realizacji zadan oswiatowych w Gminie Slawno za rok szkolny
2008/2009.
5. Wnioski i zapytani (interpelacje) Radnych.
6. Przyj~cie sprawozdania z wykonania budzetu Gminy za I p6rrocze 2009 roku.
7. Podj~cie uchwal w sprawie:
- ustalenia stawek podatku od nieruchomosci,
- zmiany uchwaly Rady Gminy Slawno Nr XXIXl147/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. w
sprawie wprowadzenia zwolnien z podatku od nieruchomosci na terenie Gminy Slawno,
- om6wienie pozostalych podatk6w lokalnych,
- zmiana w budzecie Gminy Slawno na 2009 rok,
- przyst~ienia do sporzetdzania zmiany studium uwarunkowan i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego Gminy Slawno,
- przyst~ienia do zrniany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
Gminie Slawno dla lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych "WARSZKOWO" wraz z
urzetdzeniami infrastruktury towarzyszetcej,
- przyst~ienia do sporzetdzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Slawno w okolicy miejscowosci Smardzewo w Gminie Slawno,
- zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wod~ i zbiorowe odprowadzenie
sciek6w,
- przyj~cia "Programu usuwania wyrob6w zawierajetcych azbest dla Gminy Slawno na
lata 2008 - 2032",
- zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowosci Kwasowo na lata 2009 - 2015,
- zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsi~wzi~cia - budowy
Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dost~pu do aplikacji i e - uslug,
- zmiany uchwaly Rady Gminy Slawno Nr VV2112007 z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie

poboru podatku rolnego, lesnego i od nieruchomosci w drodze inkasa oraz okreslenia
inkasent6w i wynagrodzenia za inkaso.
8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania (interpelacje) Radnych.
9. Wolne wnioski i zakonczenie.
W6jt Gminy P. Wojciech Stefanowski wni6s1 0 whtczenie do porz'\.dku obrad projektu uchwaly w
sprawie zatwierdzenia projektu "Punkt Przedszkolny "Wiejskie Ognisko Przedszkolne w
Warszkowie".
W wyniku glosowania "za" - 15 glos6w do porz'\.dku obrad wl'\.czony zostal projekt uchwaly w
sprawie zatwierdzenia projektu "Punkt Przedszkolny "Wiejskie Ognisko Przedszkolne w
Warszkowie"
P. Danuta Myziak przedstawila wniosek Komisji Rolnictwa, Przemysru i Handlu oraz Komisji
Rozwoju Spoleczno - Gospodarczego z dnia 9 listopada 2009 roku, w kt6rym Komisje wniosly 0
wyl'\.czenie z porz'\.dku obrad sesji projekt6w uchwal w sprawie:
przyst'lPienia do sporz'\.dzania zmiany studium uwarunkowan
kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego Gminy Slawno,
przyst'lPienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie
Slawno dla lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych "WARSZKOWO" wraz z
urz'\.dzeniami infrastruktury towarzysz'\.cej,
przyst'lPienia do sporz'\.dzania zmiany mleJscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Slawno w okolicy miejscowosci Smardzewo w Gminie Slawno.
Wniosek stanowi zal'\.cznik do protokoru.
W wyniku glosowania "za" - 12 glos6w, "przeciw" - 3 glosy z porz'\.dku obrad wl'\.czone zostaly
nast((puj'\.ce projekty uchwal w sprawie:
przyst'lPienia do sporz'\.dzania zmiany studium uwarunkowan
kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego Gminy Slawno,
przyst'lPienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie
Slawno dla lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych "WARSZKOWO" wraz z
urz'\.dzeniami infrastruktury towarzysz'\.cej,
przyst'lPienia do sporz'\.dzania zmiany mleJscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Slawno w okolicy miejscowosci Smardzewo w Gminie Slawno.
Po wprowadzeniu poprawek porz'\.dek obrad przyj((ty zostal jednoglosnie.

Punkt2
Przewodnicz'\.cy obrad wni6s1

0

przyj((cie protokoru z poprzedniej Sesji .

Radni nie wniesli zadnych uwag do protokoru.
W wyniku glosowania "za" - 15 glos6w - protok61 z poprzedniej Sesji przyj((ty zostal jednoglosnie.

Punkt3
Informacj(( 0 realizacji zadan w okresie mi((dzy Sesjami przedstawil W6jt Gminy P. Wojciech
Stefanowski.
Informacja stanowi zal'\.cznik do protokoru.

Punkt4
Infonnacj~ 0 stanie realizacji zadan oswiatowych w Gminie Slawno za rok szkolny 2008/2009

przedstawil Z - ca W6jta Gminy P. Henryk Lompert.
Infonnacja stano wi

zal~cznik

do protokolu.

PunktS
Radni zglosili

nast~puj~ce

P. Zdzislaw Wiktor wni6s1

wnioski i zapytania:
0

zalozenie progu

zwalniaj~cego

w miejscowosci Wrzesnica.

P. Marianna Szamiel w nawiqzaniu do petycji mieszkailc6w w sprawie remontu drogi w
Bobrowiczkach wniosla 0 uwzgl~dnienie tego remontu w budzecie na 2010 rok.
P. Wladyslaw

Wi~cek

wni6s1 0 remont dr6g do obu kolonii w Bobrowiczkach.

P. Dariusz Gofryk przypomnial 0 dyskusji dotycz~cej stawek wywozu nieczystosci oraz stwierdzil,
ze nie zgadza si~ z propozycj~ W6jta Gminy P. Wojciecha Stefanowskiego dotycz~c~ przekazania
kanalizacji w zarz~d "Wik" Sp. z o. o. Wodoci~i i Kanalizacja.
P. Donart Kowalewski wni6s1
drogowskazu do Zukowa.

0

postawienie na drodze wojewodzkiej nr 205 z Darl6wka do Bobolic

P. Marek Szanel zwrocil si~ z prosb~ 0 remont drogi do Wrzesnicy
odplyw6w wody do przydroznych row6w.

polegaj~cy

na wykonaniu

P. Danuta Myziak rowniez wniosla 0 remont drog do kolonii w Bobrowiczkach. Ponadto
stwierdzila, ze skarga mieszkanc6w na finn~ "Hydrogeobudowa" w zwi~zku z remontem
realizowanym przez t~ finn~jest bezzasadna.
P. Ryszard Sawicki wniosl 0 oczyszczenie ro"vu w Radoslawiu. Oprocz tego stwierdzil, ze firmy
przewozowe wywoz~ce drewno z las6w Nadlesnictwa Slawno niszcz~ nowo wyremontowany most
w Radoslawiu.
P. Lechoslaw Szach skierowal pytanie do P. Roberta
na terenie Gminy Slawno?

St~pnia

- Co Pan

s~dzi 0

budowie wiatrakow

P. Wladyslaw Palusinski w nawi~zaniu do "Programu usuwania wyrob6w zawieraj~cych azbest dla
Gminy Slawno na lata 2008 - 2032" zwr6cil si~ z prosb~ 0 wymian~ w pierwszej kolejnosci rur
wykonanych z azbestu.
P. Boguslawa Zasada wniosla 0

zmian~

oznakowania poziomego jezdni w miejscowosci Kwasowo.

P. Lucyna Kryszewska zapytala dlaczego drewno wywozone jest
mozliwosci poniewaZ samochody przewoinik6w niszcz~ drog~,

drog~

z Wargini, czy nie rna innej

P. Ryszard Stachowiak stwierdzil, ze ten problem nie dotyczy tylko dr6g do Wargini i Radoslawia.
Nadlesnictwo Slawno chcialo przej~c drogi od Gminy Slawno ale Rada Gminy nie wyrazila na to
zgody. Zauwazyc nalezy, ze Nadlesnictwo Slawno na biez~co remontuje drogi ktorych jest

wlascicielem. W Warginii w ostatnim czasie nie bylo wywozu drewna wi((c droga nie mogla bye
zniszczona przez samochody przewoinik6w. DliZa ilose drewna z tamtych teren6w jest wywozona
ci&gnikami lub innymi pojazdami przez mieszkanc6w pobliskich miejscowosci. Nadlesnictwo
Slawno ani Gmina Slawno nie moze zabronie mieszkancom wywozie drewna na wlasny uzytek.
Aktualnie Nadlesnictwo Slawno jest w trakcie przejmowania nasypu kolejowego do Wargini,
kt6rym w przyszlosci ma bye prowadzony wyw6z drewna. Natomiast droga z Radoslawia do
Przemyslawca jest droget gminn'l, a mieszkancy majet prawo po niej jeidzie.
Punkt6

Sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy za I p6lrocze 2009 roku przedstawil Skarbnik Gminy P.
Krystyna Sapeta
Sprawozdanie stanowi za1etcznik do protokoru.
W wyniku glosowania "za" - 15 glos6w - sprawozdanie przyj((te zostalo jednoglosnie.
Punkt 7

Przewodniczetcy obrad przedstawil projekty uchwal, w sprawie:
- ustalenia stawek podatku od nieruchomosci
Projekt uchwaly om6wiono na wsp61nym posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
W wyniku glosowania "za" - 15 glos6w - Rada Gminy podj((lajednoglosnie UCHWALE Nr XXVV
157/2009. Uchwala stanowi zaletcznik do protokoru.
- zmiany uchwaly Rady Gminy Slawno Nr XXIXl147/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. w
sprawie wprowadzenia zwolnien z podatku od nieruchomosci na terenie Gminy Slawno
Projekt uchwaly om6wiono na wsp61nym posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
W wyniku glosowania "za" - 15 glos6w - Rada Gminy podj((la jednoglosnie UCHWALE Nr XXVV
158/2009. Uchwala stanowi zaletcznik do protokoru.
- om6wienie pozostalych podatk6w lokalnych
Inspektor UG P. Beata Plachecka om6wila stawki podatk6w oraz stwierdzila, ze W6jt Gminy nie
wyst((puje 0 zmiany stawek podatku poniewaz Set one nizsze niz w latach poprzednich.
- zmiana w budzecie Gminy Slaw no na 2009 rok
Projekt uchwaly om6wiono na wsp61nym posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
W wyniku glosowania "za" - 15 glos6w - Rada Gminy podj((la jednoglosnie UCHWALE Nr XXVII
159/2009. Uchwala stanowi zaletcznik do protokoru.
- zatwierdzenia projektu "Punkt Przedszkolny "Wiejskie Ognisko Przedszkolne w
Warszkowie"
W wyniku glosowania "za" - 15 glos6w - Rada Gminy podj((la jednoglosnie UCHWALE Nr XXVV

160/2009. Uchwala stanowi zalqcznik do protokoru.
- zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wode:( i zbiorowe odprowadzenie sciek6w
Projekt uchwaly om6wiono na wsp61nym posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
W wyniku glosowania "za" - 15 glos6w - Rada Gminy podje:(lajednoglosnie UCHWAL~ Nr XXVV
161/2009. Uchwala stanowi zalqcznik do protokoru.
- przyje:(cia "Programu usuwania wyrob6w zawierajqcych azbest dla Gminy Slawno na lata
2008 - 2032"
P. Marianna Szamiel zapytala czy istnieje mozliwosc przejrzenia "Programu usuwania wyrob6w
zawierajqcych azbest dla Gminy Slawno na lata 2008 - 2032" poniewaZ nie zostal on zalqczony do
projektu uchwaly.
W6jt Gminy P. Wojciech Stefanowski stwierdzil, ze program jest do wglqdu w Urze:(dzie Gminy
Slawno.
P. Ryszard Sawicki zapytal na jakiej podstawie podnosz<l stawke:( oplat za wode:(.
Z - ca W6jta Gminy P. Henryk Lompert stwierdzil, ze wynika to ze wzrostu inflacji.
W wyniku glosowania "za" - 15 glos6w - Rada Gminy podje:(lajednoglosnie
162/2009. Uchwala stanowi zal<lcznik do protokoru.
-

UCHWAL~

Nr XXVV

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowosci Kwasowo na lata 2009 - 2015

Projekt uchwaly om6wiono na wsp61nym posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
W wyniku glosowania "za" - 15 glos6w - Rada Gminy podje:(la jednoglosnie
163/2009. Uchwala stanowi zal<lcznik do protokoru.

UCHWAL~

- zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsie:(wzie:(cia Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostc:(pu do aplikacji i e - usrug

Nr XXVV

budowy

Projekt uchwaly om6wiono na wsp61nym posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
W wyniku glosowania "za" - 15 glos6w - Rada Gminy podjc:(la jednoglosnie
XXVV.164/2009. Uchwala stanowi zal<lcznik do protokoru.

UCHWAL~

Nr

- zmiany uchwaly Rady Gminy Slawno Nr VV2112007 z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie
poboru podatku rolnego, lesnego i od nieruchomosci w drodze inkasa oraz okreslenia
inkasent6w i wynagrodzenia za inkaso
Projekt uchwaly om6wiono na wsp61nym posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
W wyniku glosowania "za" - 15 glos6w - Rada Gminy podje:(lajednoglosnie UCHWALE Nr XXVV
165/2009. Uchwala stano wi zal<lcznik do protokoru.

Punkt8
Odpowiedzi na wnioski i zapytania udzielil W6jt Gminy P. Wojciech Stefanowski i poinformowal,
ze:

na terenie calej gminy obowiClZuje zezwolenie jazdy po drogach przewoznikow drzewnych;
projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Slawnie nie uwzglt(dnia chodnika w
Lt(towie projektodawca motywuje to tym, ze brak jest miejsca na zrobienie chodnika w tym
mleJscu;
remonty chodnikow zaplanowane zostaly ze srodkow PO RYBY w 2011 roku;
jesli chodzi 0 remont drog do kolonii w Bobrowiczkach to procedura inwestycyjna sit(
przedluza; poniewaz drogi te nie spelniaj(t parametrow wit(c nie rna mozliwosci skorzystania
ze "schetynowek";
Gmina Slawno podejmie czynnosci w kierunku zalozenia progu zwalniaj(tcego w
miejscowosci Wrzesnica;
projekt modernizacji swietlicy w Smardzewie rozpocznie sit( w przyszlym roku;
przygotowana zostanie dokumentacja techniczna dla miejscowosci Slawsko i Wrzesnica na
wypadek gdyby w przyszlych latach pojawila sit( mozliwosc pozyskania na ten cel
pienit(dzy;
przeprowadzona zostanie rozmowa z Powiatowym Zarz(tdem Drog w Slawnie na tern at
zmiany oznakowania poziomego jezdni w mleJscowoscl Kwasowo, postawienia
drogowskazu do Zukowa i wykonania odplywu wody do przydroznych rowow;
w przyszlym roku zakupiony zostanie kamien do remontu drog;
"Wik" Sp. z o. o. Wodoci&.gi i Kanalizacja posiada najnizsze stawki oplat za wodt(; najlepsze
dla Gminy Slawno bylo by przekazanie do "Wik" calosci sieci wodno - kanalizacyjnej;
przygotowana zostanie dokumentacja techniczna na wymiant( rur azbestowych; remont
zostanie wykonany w okresie 2 - 3 lat.

Punkt9
P. Wladyslaw Wit(cek zaproponowal zeby Wojt Gminy P. Wojciech Stefanowski wystartowal w
kolejnych wyborach na wojta.
P. Marianna Szamiel zapytala czy "Programu usuwania wyrobow zawieraj(tcych azbest dla Gminy
Slawno na lata 2008 - 2032" dotyczy takZe kanalizacji. Ponadto zapytala czy s(t inwestorzy do
budowy farm wiatrowych w miejscowosciach Bobrowice, Bobrowiczki i Boleszewo oraz na czyj
wniosek zostaly wykonane zmiany planow w tych miejscowosciach.
P. Robert St((pien poinformowal, ze remont drogi do Zukowka zostanie wykonany w przyszlym
roku. Oprocz tego droga Warszkowo - Warszkowko nie bt(dzie remontowana w przyszlym roku ze
wzglt(du na brak srodkow. Galt(zie wzdluz drogi do Radoslawia zostaly usunit(te. W nawiClZaniu do
przemowienia z poprzedniej sesji stwierdzil, ze droga do Lt(towa nie bylaby przebudowywana bez
pomocy Gminy Slawno. Aktualnie przetarg zostal juz wykonany, a ogolna kwota przebudowy
ulegla zmianie na korzysc projektodawcy. Remont drogi do Janiewic zostanie wykonany ale na
nizszym poziomie niz do Zukowa. Poinformowal, ze w tej chwili nie moze odpowiedziec na
pytanie zadane przez P. Lechoslawa Szacha.
Wojt Gminy P. Wojciech Stefanowski stwierdzil, ze w tej chwili nie rna zainteresowanych
inwestor6w do budowy farm wiatrowych w miejscowosciach Bobrowice, Bobrowiczki i
Boleszewo, a wnioskodawc(t do wykonania zmian planow byla firma Eko Wind

Na zakonczenie glos zabral Przewodnicz(tcy Rady Gminy P. Jan Franas dokonuj(tc
podsumowania i zamknit(cia obrad XXIV Sesji Rady Gminy.
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