PROTOKOL Nr XXVIII2009
z obrad Sesji Rady Gminy Slawno w dniu 29 grudnia 2009 roku.

Sesja odbyla si(( w Swietlicy Wiejskiej w Janiewicach.
Sesj(( rozpOCZ((to

0

godzinie 10,00, a zakOl1czono

0

godzinie 12,30.

W Sesji uczestniczylo 12 Radnych , co stanowi 80 % stanu Rady.
W Sesji uczestniczyli ponadto: W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski, Z-ca W6jta p. Henryk
Lompert, Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta, Radny Powiatowy p . Robeli St((pien, Radny
Powiatowy p. Ryszard Kozlowski, Radca Prawny UG p. Marek Pawlowski oraz Soltysi z terenu
gminy Slawno.

Otwarcia Sesji dokonal Przewodniczqcy Rady Gminy p. Jan Franas i powital
wszystkich obecnych. Nast~pnie, na podstawie listy obecnosci Radnych, stwierdzil wymagane
kworum do przeprowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwal.
Przewodniczqcy obrad przedstawif porzqdek obrad XXVII Sesji :
l.Otwarcie Sesji:
- stwierdzenie kworum,
- przyj((cie porzqdku obrad.
2. Przyj((cie protok61u z poprzedniej Sesji.
3. Informacja W6jta Gminy 0 realizacji zadan w okresie mi((dzy Sesjami.
4. Przyj((cie informacji z analizy oswiadczen majqtkowych dokonanej przez Urzqd Skarbowy
na 2008 rok.
5. Wnioski i zapytania ( interpelacje ) Radnych.
6. Uchwalenie budzetu Gminy Slawno na 2010 rok,
- podjecie uchwaly w sprawie uchwalenia budietu Gminy Slawno na 2010 rok.
7. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych
i Narkomanii na 2010 rok.
8. Podj((cie uchwal , w sprawie :
- zmian w blldiecie Gminy Slawno na 2009 rok,
- uchwalenia " Programll wsp6lpracy Gminy Slawno z organizacjami pozarzqdowymi i
innymi podmiotami na 2010 rok,
- nieodplatnego nabycia na cele: teren wykopalisk archeologicznych dzialki oznaczonej
geodezyjnie nr 39 0 pow. 1,13 ha poloionej w obr((bie Wrzesnica, gm . Slawno,
- sprzedaiy bez przetargu dzialki oznaczonej geodezyjnie nr 16111 0 pow.0,0536 ha
poloionej w obr((bie wsi Smardzewo, gm. Slawno,
- zmiany uchwaly Rady Gminy Slawno Nr XXIV115112009 z dnia 17 sierpnia 2009 r. w
sprawie wyraienia zgody na zamian(( nieruchomosci,
- wyraienia woli lldzielenia poiyczki na rzecz Gminy D((bnica Kaszubska na
prefinansowanie projektu projektll pn " Remont i adaptacja budynkll szkoly na Centrum
Partnerstwa Lokalnego w Krzyni "
- przyj((cia " Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy Slawno na lata 2009 - 2013 z
perspektywCl do roku 2017",
- sprostowania uchwaty Nr XVII81108 Rady Gminy Slawno z dnia 26.09.2008 r. w sprawie
uchwalenia" Planu Odnowy Miejscowosci Boleszewo na lata 2008 - 2015 "
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- sprostowania uchwaly Nr XVI/S2/200S Rady Gminy Slawno z dnia 26 wrzesnia 200S r. w
sprawie uchwalenia "Planu Odnowy Miejscowosci laniewice na lata 200S - 2015",
- sprostowania uchwaly nr XVIIS3 /200S Rady Gminy Slawno z dnia 26 wrzesnia 200S r. w
sprawie uchwalenia" Planu Odnowy Miejscowosci Gwiazdowo na lata 200S - 2015 ",
- sprostowania uchwaly nr XVIIS4/200S Rady Gminy Slawno z dnia 26 wrzesnia 200S r. w
sprawie uchwalenia " Planu Odnowy Miejscowosci Pomilowo na lata 200S - 2015",
- sprostowania uchwaly nr XVIIS7/200S Rady Gminy Slawno z dnia 26 wrzesnia 200S r. w
sprawie " Uchwalenia Planu Odnowy Miejscowosci Tychowo na lata 200S - 2015",
- sprostowania uchwaly nr XVIISS /200S Rady Gminy Slawno z dnia 26 wrzesnia 200S r. w
sprawie llchwalenia " Planu Odnowy Miejscowosci Wrzesnica na lata 200S - 2015",
- sprostowania uchwaly nr XVIIS9/200S Rady Gminy Slawno z dnia 26 wrzesnia 200S r. w
sprawie llchwalenia" Planu Odnowy Miejscowosci Warszkowo na lata 200S - 2015 ",
- sprostowania llchwaly nr XVII90/200S Rady Gminy Slawno z dnia 26 wrzesnia 200S r. w
sprawie uchwalenia " Planu Odnowy Miej scowosci Rzyszczewo",
- uchylenia uchwaly Rady Gminy Slawno Nr XIV169/200S z dnia 19 czerwca 200S r. w
sprawie sprzedazy w drodze przetargll dzialki zabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr
50113 0 powierzchni 0,0433 ha polozonej w obr~bie L~towo , gm . Slawno,
- powolania dorai:nej Komisji do spraw budowy fann wiatrowych na terenie gminy Slawno.
9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania ( interpelacje ) Radnych .
10. Wolne wnioski i zakonczenie.

Projekty uchwal, w sprawie :
uchylenia llchwaly Rady Gminy Slawno N r XIV 169/200S z dnia 19 czerwca 200S r. w
sprawie sprzedazy w drodze przetargu dzialki zablldowanej oznaczonej geodezyjnie nr
501130 powierzchni 0,0433 ha polozonej w obr~bie L~towo , gm. Slawno,
powolania doraznej Komisji do spraw blldowy farm wiatrowych na terenie gminy Slawno
zostaly wprowadzone do porzqdku obrad na wniosek Komisji Rolnictwa, Przemyslu i Handlu,
Komisji ROZWOjll Spoleczno-Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej .

Porzqdek obrad XXVII Sesji Rady Gminy Slawno zostal przyj~ty jednoglosnie.

Punkt 2
Przewodniczqcy obrad wni6s1

0 przyj~cie

protok6111 z poprzedniej Sesji.

Radni nie wniesli llwag do protok6111 i w wyniku glosowania "za" - 12 glos6w - protok61 z
poprzedniej Sesji zostal przyj~ty jednoglosnie.

Punkt 3
Informacj~ 0 realizacji zadan w okresie mi~dzy Sesjami

Stefanowski.
Informacja stanowi zalqcznik do protok6111.

przedstawil W6jt Gminy p. Wojciech
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Punkt4
Radni zostali zapoznani z infonnacjq z analizy oswiadczen majqtkowych dokonanej przez Urzqd
Skarbowy za 2008 rok. Przedmiotowa informacja zostata przez Radnych przyj~ta.
Punkt 5
Radni zglosili

nast~pujqce

wnioski i zapytania :

P. Danuta Myziak 0 przyj~cie wniosku w sprawie uj~cia w planach inwestycyjnych Gminy Slawno
na lata 2010-20 II udzial wlasny na budow~ ostatniego odcinka drogi Brzescie- laniewice-Zukowo,
uzasadniajqc tym, ze w planach inwestycyjnych Starostwa Powiatu Slawienskiego jest uj~ta
budowa tego odcinka drogi. Ponadto Sq zamierzenia, ze nast~pne inwestycje realizowane b~dq tylko
przy wsp6lnym finansowaniu udzial6w samorzqd6w powiatu i gminy. Wniosek wraz ze stosownq
dokumentacjq stanowi zalqcznik do protok61u.
Nast~pnie wniosla, na wniosek mieszkanc6w wsi Bobrowiczki, 0 przeprowadzenie remontu
kapitalnego odcinka drogi Bobrowiczki - Kolonia. Uzasadnienie we wniosku Komisji Rolnictwa,
Przemyslu i Handlu oraz Komisji Rozwoju Spoleczno-Gospodarczego, stanowiqcym zalqcznik do
protok61u.
Poinformowala, ze w dniu 22.12.2009 r. do Komisji wplyn~lo pismo Rady Soleckiej i
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rzyszczewo i Rzyszczewko w sprawie pozbawienia wsi
swietlicy wiejskiej oraz brak zainteresowania przez wladze lokalne sprawq budowy elektrowni
wiatrowej na obszarze wsi Rzyszczewo. lednoczesnie zwr6cila si y do Radnych z prosbq 0
przesuni~cie terminu rozpoznania sprawy do nast~pnej Sesji z uwagi na brak czasu do zalatwienia
skargi z powodu okresu swiqtecznego.

P. Ryszard Sawicki zwr6cil si~ z prosbq 0 nie wylqczanie na noc oswietlenia ulicznego w
Radoslawiu w okresie swiqtecznym t.j. od wigilii do sylwestra w celu zapewnienia bezpieczenstwa,
kt6remu zagrozic moze miejscowa mlodziez.
Nast~pnie wskazal na potrzeb~ wystqpienia z wnioskiem do Nadlesnictwa w sprawie wprowadzenia
zakazu przjazdu ci~zkiego sprz~tu przez Radoslaw. Taki przejazd powoduje, ze trzysq siy domy.
P. .Terz Piaseczny Soltys wsi Stary Krak6w zapytal, czy wies otrzyma zezwolenie na zasypanie
stawu p.pozarowego .
Punkt6
Przyst~pujqC do uchwalenia budzetu Gminy Slawno na 2010 rok Przewodniczacy obrad
poinformowal, iz projekt w tej sprawie zostal om6wiony na wspolnym posiedzeniu Komisji Rady
Gminy w dniu 22 grudnia br. Uczestnicy posiedzenia, w tej sprawie, wypowiedzieli si~ pozytywnie
nie wnOSZqC zadnych uwag oraz innych propozycji.

Nastypnie odczytal projekt uchwaly w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Slawno na 2010 rok.
W wyniku glosowania " za " - 12 glos6w - Rada Gminy podj~la jednoglosnie UCHWAL~ Nr
XXVIII I 66/2009.
Uchwala stanowi zalqcznik do protok61u.
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Punkt7
Przewodniczqcy obrad przedstawil projekt uchwaly w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych i Narkomanii na 2010 rok. Projekt om6wiono na
wsp61nym posiedzeniu Komisji.
W wyniku glosowania "za " - 12 glos6w - Rada Gminy podjt(la jednoglosnie UCHWAL~ Nr
XXVIIII67/2009. Uchwala stanowi zalqcznik do protok61u.
Punkt 8
Przewodniczqcy obrad przedstawial kolejno projekty uchwal, om6wione na wsp6lnym posiedzeniu
Komisji, w sprawie :
zmian w budzecie Gminy Slawno na 2009 rok.
W wyniku glosowania "za" - 12 glos6w - Rada Gminy podjt(la jednoglosnie
XXVIII168/2009. Uchwala stano wi zalqcznik do protok6lu .

UCHWAL~

Nr

uchwalenia " Programu wsp6lpracy Gminy Slawno z organizacjami pozarzqdowymi
innymi podmiotami na 2010 rok ".
W wyniku glosowania "za" - 12 glos6w - Rada Gminy podjt(la jednoglosnie
XXVIII169/2009. Uchwala stano wi zalqcznik do protok6lu.

UCHWAL~

Nr

nieodplatnego nabycia na cele: teren wykopalisk archeologicznych dzialki oznaczoneJ
geodezyjnie nr 39 0 pow. 1,13 ha polozonej w obrt(bie Wrzesnica, gm. Slawno.
W wyniku glosowania "za" - 12 glos6w - Rada Gminy podjt(la jednoglosnie
XXVIV170/2009. Uchwala stano wi zalqcznik do protok6lu.
sprzedazy bez przetargu dzialki oznaczonej geodezyjnie nr 16111
polozonej w obrt(bie wsi Smardzewo, gm. Slawno.

0

W wyniku glosowania "za" - 12 glos6w - Rada Gminy podjt(la jednoglosnie
XXVIII17112009. Uchwala stanowi zalqcznik do protok6lu,

UCHWAL~

pow. 0,0536 ha

UCHWAL~

zmiany uchwaly Rady Gminy Slawno Nr XXIV115112009 z dnia 17 sierpnia 2009
sprawie wyrazenia zgody na zamiant( nieruchomosci.
W wyniku glosowania "za" - 12 glos6w - Rada Gminy podjt(la jednoglosnie
XXVIII172/2009. Uchwala stanowi zalqcznik do protok6lu.
-

Nr

Nr

1'. W

UCHWAL~

Nr

wyrazenia woli udzielenia pozyczki na rzecz Gminy Dt(bnica Kaszubska na refinansowanie
projektu pn. " Remont i adaptacja budynku szkoly na Centrum Paltnerstwa Lokalnego w
Krzyni".

W wyniku glosowania "za" - 12 glos6w - Rada Gminy podj~la jednoglosnie UCHWAL~ Nr
XXVII/I 73/2009. Uchwala stanowi zalqcznik do protok6lu.
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-

przyj((cia" Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy Slawno na lata 2009 - 2013 z
perspektywct do roku 2017".

W vvyniku glosowania "za" - 12 glos6w - Rada Gminy podj((la jednoglosnie UCHWAL~ Nr
XXVIII174 /2009. Uchwala stanowi zalctcznik do protok61u.
-

sprostowania uchwaly Nr XVI/8112008 Rady Gminy Slawno z dnia 26 wrzdnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia " Planu Odnowy Miejscowosci Boleszewo na lata 2008 - 2015",

W vvyniku glosowania "za" - 12 glos6w - Rada Gminy podj((la jednoglosnie UCHWAL~ Nr
XXVIII175 /2009. Uchwala stanowi zalctcznik do protok61u.
-

sprostowania uchwaly Nr XVII82 /2008 Rady Gminy Slawno z dnia 26 wrzdnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia " Planu Odnowy Miejscowosci laniewice na lata 2008 - 20 IS".

W wyniku glosowania "za" - 12 glos6w - Rada Gminy podj((la jednoglosnie UCHWAL~
XXVIII176/2009. Uchwata stanowi zalCl:cznik do protok61u.
-

Nr

sprostowania uchwaly Nr XVII83 /2008 Rady Gminy Slawno z dnia 26 wrzdnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia" Planu Odnowy Miejscowosci Gwiazdowo na lata 2008 - 2015".

W wyniku glosowania "za" - 12 glos6w - Rada Gminy podj~lajednoglosnie UCHWAL~ Nr XVIII
177/2009. Uchwala stanowi zalctcznik do protok61u.
-

sprostowania uchwaly Nr XVII84 /2008 Rady Gminy Slawno z dnia 26 wrzesnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia " Planu Odnowy Miejscowosci Pomilowo na lata 2008 - 20 IS ".

W wyniku glosowania " za" - 12 glos6w - Rada Gminy podj~la jednoglosnie UCHWAL~ Nr
XXVIIII78 /2009. Uchwala stano wi zalqcznik do protok61u.
-

sprostowania uchwaly Nr XVI/87 /2008 Rady Gminy Slawno z dnia 26 wrzesnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia "Planu Odnowy Miejscowosci Tychowo na lata 2008 - 2015 ".

W wyniku glosowania "za"- 12 glos6w - Rada Gminy podj~la jednoglosnie UCHWAL~
XXVIII179/2009. Uchwala stanowi zalctcznik do protok61u.
-

Nr

sprostowania uchwaly Nr XVI/88 /2008 Rady Gminy Slawno z dnia 26 wrzesnia 2008 roku
w sprawie "Uchwalenia Planu Odnowy Miejscowosci Wrzesnica na lata 2008 - 20 IS".

W wyniku glosowania " za" - 12 glos6w - Rada Gminy podj~la jednoglosnie UCHWAL~ Nr
XXVIII180/2009 . Uchwala stanowi zalqcznik do protok61u.
-

sprostowania uchwaly Nr XVI/89/2008 Rady Gminy Slawno z dnia 26 wrzesnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia "Planu Odnowy Miejscowosci Warszkowo na lata 2008 - 2015".

W wyniku glosowania " za" - 12 glos6w - Rada Gminy podj~la jednoglosnie UCHWAL~
XXVIII18112009. Uchwala stanowi zalctcznik do protok61u.

Nr
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sprostowania uchwaly Nr XVII90/200S Rady Gminy Slawno z dnia 26 wrzeSnia 200S roku
w sprawie uchwalenia "Planu Odnowy Miejscowosci Rzyszczewo na lata 200S - 2015".
W wyniku glosowania "za" - 12 glos6w - Rada Gminy podjt(la jednoglosnie UCHWALFc
XXVIIIlS2/2009. Uchwala stanowi zalqcznik do protok6lu .
-

Nr

uchylenia uchwaly Rady Gminy Slawno nr XIV /69/200S z dnia 19 czerwca 200S roku w
sprawie sprzedazy w drodze przetargu dzialki zabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr
50113 0 powierzchni 0,0433 ha potozonej w obrt(bie Lt(towo, gm. Slawno.

W tej sprawie Przewodniczqca Komisji Rolnictwa, Przemyslu i Handlu p. Damita Myziak
przedstawila wsp6lny wniosek Komisji przez Niq reprezntowanej oraz Komisji Rozwoju
Spoleczno-Gospodarczego uzasadniajqcy potrzebt( uchylenia przedmiotowej uchwaly. Infonnujqc
jednoczesnie 0 zamysle utworzenia Gminnego Centrum Kultury i Sportu, w tym dla os6b
niepelnosprawnych w celu rehabilitacji i wypoczynku. Do tego zadania najbardziej nadawalby sit(
budynek gospodarczo-sanitarny wraz z terenem znajdujqcym sit( nad jeziorem Lt(towskim, a
stanowiacym wlasnosc Gminy Slawno. Stowarzyszenia na rzecz rozwoju dzialajqce na terenie
gminy proponujq, aby w partnerstwie z Gminq zlozyc wniosek 0 pozyskanie funduszy unijnych na
przekwalifikowanie i adaptacjt( ww budynkll na utworzenie Centrum. Wniosek stanowi zalqcznik
do protok61u.
P. Karol Kruk, SoHys wsi Lt(towo zwr6cil uwagt(, by przy podejmowanill decyzji dotyczqcej danej
miejscowosci w gminie, nie pomijac miejscowej spolecznosci. Tak jak to sit( stalo w przypadku
Lt(towa. Decyzja podjt(ta zostala bez wiedzy radnego jak i sohysa.
Nastt(pnie w wyniku glosowania "za" - 12 glos6w - Rada Gminy podjt(lajednoglosnie UCHWALFc
Nr XXVIIIlS3/2009. Uchwala stanowi zalqcznik do protok61u.
-

powolania doraznej Komisji do spraw blldowy farm wiatrowych na terenie gminy Slawno.

W wyniku glosowania "za" - 12 glos6w - Rada Gminy podjt(la jednoglosnie UCHWALFc Nr
XXVIIIlS4/2009. Uchwala stanowi zalqcznik do protok61u.

Przewodniczqcy obrad p. Jan Franas przedstawil pismo Urzt(du Gminy w sprawie wytypowania
trzech przedstawicieli Rady Gminy do Zespolu KonsuJtacyjnego ds. wsp61pracy Gminy Slawno z
organizacjami pozarzqdowymi i innymi podmiotami w 2010 roku i zaproponowal kandydatury
Radnych:
1. Danuta Myziak
2. Stefan Los
3. Boguslawa Zasada.

Rada Gminy, przedstawione kandydatury Radnych, jednoglosnie wytypowala do pracy w Zespole
Konsultacyjnym ds wsp61pracy Gminy Slawno z organizacjami pozarzqdowymi i innymi
podmiotami w roku 2010 .
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Punkt9
Odpowiedzi na wnioski i zapytania udzielil W6jt Gminy p. Wojciech Srefanowski i na wst~pie
stwierdzil, ze nie rna rzeczy latwych i zgloszone sprawy Sq trudne. Nie wprowadzono do budzetu
na 2010 rok dofinansowania remontu drogi Brzescie - Janiewice - Zukowo, gdyz nie opracowano
projekktu technicznego tego zadania jak r6wniez nie znany jest jego koszt. Jest to zadanie
Starostwa Powiatowego, pod ktorym Gminy si~ podpisuje. Sprawa b~dzie mozliwa do rozwazenia
w ciqgu roku 2010, kiedy to bye moze zdola si~ wygospodarowae dodatkowe srodki finansowe ,
przy okazji realizacji innym zadan, w tym mi~dzy innymi remontu trzech swietlic .
Bardzo trudnqjest tez sprawa remontu drogi w Bobrowiczkach z uwagi na duze koszty finansowe.
Na dzien dzisiejszy mozliwe jest jedynie stworzenie warunk6w przejazdu na tej drodze. Na
realizacj~ tego zadania nalezaloby pozyskae srodki pozablldzetowe bqdZ skorzystae ze srodk6w
kredytowych. Wymaga to jednak opracowania dokumentacji techniczno-kosztorysowej oraz
zapenic cz~se srodk6w wiasnych . Wszystko to wymaga dose powaznych naklad6w finansO\vych, co
w chwili obecnej jest nie bardzo mozliwe. Zatem pozostaje utwardzenie tej drogi.
Wylqczanie oswietlenia ulicznego powoduje w nast~pstwie wysokie koszty jego ponownego
wlqczenia . Opiaty za oswietlenie uJiczne s4 bardzo kosztowne i zaplanowane wydatki na 2009 rok
trzeba bylo zwi~kszye . Potrzeby oswietlenia lllicznego w gminie Sq znane, a dotyczy to m.in.
Brzescia, Wrzesnicy. Sq to jednak inwestycje nie przynoszqce zysk6w, a wymagajqce wysokich
naklad6w. Stwierdzil, iz nadchodzq bardzo ci~zkie czasy. Przy czym nie mozna spowalniae rozwoju
gminy. Wskazane jest w zwiqzku z tym powr6cie do sprawy budowy farm wiatrowych, gdyz z
dotychczasowych podatk6w Gmina si~ nie utrzyma.
Poinformowal, ze zostanq podj~te dzialania w celu zasypania basenu przeciwpozarowego w Starym
Krakowie.
Ustosunkowal si~ do sprawy wycofania ze sprzedazy dzialki wraz z zabudowaniami polozonej w
obrebie Jeziora L~towskiego i poparl propozycj~ Komisji w przedmiocie utworzenia Gminnego
Centrum Kultury i Sportll z uwzgl~dnieniem os6b niepelnosprawnych. Nadmienil, iz realizacja tego
zamierzenia spowoduje duze naklady finan sowe, kt6re wsp61nymi silami mozna pokonae.
P. Miroslaw Malagowski poinformowal, ze w Bobrowicach zbyt wczdnie zapalajq
uliczne, kiedy jest jeszcze w miar~ widno.

si~

lampy

Punkt 10
W wolnych wnioska glos zabrali:
P. Ryszard Kozlowski, Radny Powiatu Slawno informujqc na wst~pie, ze zna dokladnie problemy
tworzenia blldzetu na rok nast~pny w kazdej jednostce samorzqdowej , na co mi~dzy innymi wplywa
brak srodk6w finansowych. Nast~pnie przedstawil zakres zadan, w zakresie remontu dr6g, jaki
zrealizowano na terenie gminy Slawno. Podkreslajqc, iz zrobiono to co bylo mozliwe. Wspomnial 0
wsp61nym temacie, Jakim byl remont drogi do Zukowa, kt6rego pierwszy etap rozpoczql si~ w
2005 roku. Natomiast dokonczenie trzeciego etapu remontu tej drogi, t.j. Brzescie - Janiewice
Zukowo rna nastqpie w 2011 roku . Poinfonnowal tez 0 dzialaniach podejmowanych w 2009 roku
przez Izb~ Rolnicza na rzecz rozwoju rolnictwa w gminie , wskazujqc m.in. na utrzymanie Centrali
Nasiennej w Siawnie. Umozliwilo to rolnikom sprzedaz plod6w rolnych na miejscu bez potrzeby
wyjazdu poza teren gminy. Na zakonczenie zlozyl zyczenia noworoczne.
P. Robert St~pien Rady Powiartu Slawno
wszystkim szcz~sliwego Nowego Roku .

podzi~kowal

za dotychczasowq

wsp6lprac~

zyczyl

8
Przewodniczqcy Rad y Gminy Gminy p. Jan Franas poinformowal, ze zlozone wnioski zostanCl:.
przyj~te na 2010 rok. ZblizajCl:. si~ jednak wybory do wladz samorzCl:.dowych i w zwiCl:.zku z tym
nowe kierownictwo Gminy zadecyduje 0 mozliwosci i kolejnosci ich realizacji.
Podzi~kowal Radnym zajednomyslnosc w podejmowaniu decyzji co swiadczy 0 zaufaniu do W6jta
i Gminy. Stwierdzil, ze" sohysem, radnym, przewodniczCl:.cym si~ bywa, a czlowiekiem si~ jest".
Nie nalezy zatem tworzyc row6w, kt6rych nie b~dzie mozna przekroczyc.
Na zakonczenie zlozyl zyczenia noworoczne i dokonal zakmni~cia obrad XXVII Sesji Rady Gminy
Slawno.
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LISTA OBECNOSCI
Radnych na Sesji Rady Gminy Slawno w dniu 29 grudnia 2009 roku

~
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l. Los Stefan

Boleszewo

2. Zasada Boguslawa

Kwasowo

.,
-'. Malagowski Miroslaw

Bobrowice

4. Wittcek Wladyslaw

Bobrowiczki

5. Szamiel Marianna

Siawsko

6. Gofryk Dariusz

Siawsko

........ ... V·

7. Sawicki Ryszard

Radosiaw

~: .

8. Franas Jan

Warszkowo

9. Szach Lechosiaw

Warszkowo

10. Wieczorek Krzysztof

Tychowo

11.Szanel Marek

Wrzesnica

12.Arszylo Ryszard

Brzescie

13 .Myziak Danuta

Janiewice

14.Kowalewski Donart

Ltttowo

15.Palusinski Wladysiaw

Noskowo

...

..dPv.ff£qo../
" r
.....

?~

I
/)JYf

,~
M

•••••••••

·(1M....
;·frA
:.........
•• •• •1••

':1 p. .........

LISTA OBECNOSCI
Sohysow na Sesji Rady Gminy Slawno w dniu 29 grudnia 2009 r.

1. Arszylo Ryszard

Brzescie

2. Blaszczyk Ryszard

Janiewice

3. Bogdanska Ludwika

Gwiazdowo

4. Kruk Karol

Lt(towo

5. Ozdoba Agata

Bobrowice

6. Dawid Jan

Bobrowiczki

7. Chochol Ryszarda

Smardzewo

8. Binczyk Iwona •

Kwasowo

9. Kryszewska Lucyna

Radoslaw

10. Murawiecka Elibieta

Tokary

..k;qy:.:.

11. Piaseczny Jerzy

St. Krakow

.. ..... ........ ..... .

12. Szamiel Marianna

Slawsko

..c ..

(

R~.........?..

13. Kos Leszek

Tychowo

14. Grudniewski Piotr

Rzyszczewo

15. Szach Lechoslaw

Warszkowo

16. Andrzejczuk Franciszek

Noskowo

17. Wiktor Zdzislaw

WrzeSnica

18. Malejk<f Witold

Warszkowko

.....J) ................

19. Sozanski Ryszard

Zabno

... .. ............ ( ...... .

20. Palinski Wladyslaw

Pomilowo

21 . K~dziolka

Zukowo

22 . Los Stefan

Wie ~law

Boleszewo
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