PROTOKOL Nr XXVIII/2010
z obrad Sesji Rady Gminy Slawno odbytej w dniu 24 marca 2010 roku.

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

godzinie 10,00, a zakonczono

0

godzinie 12,30.

W Sesji uczestniczylo 13 Radnych, co stanowi 86,7 % stanu Rady.
Nieobecni Radni p.p. Danuta Myziak, Krzysztof Wieczorek.
W Sesji uczestniczyli: W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski, Z-ca W6jta p. Henryk Lompert,
Sekretarz Gminy p. Urszula Janusz, Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta, Kierownik Gminnego
Osrodka Pomocy Spolecznej p. Dominika Wr6bel , Radny Rady Powiatu p . Robert St~pien, Radca
Prawny UG p. Marek Pawlowski, Sohysi z terenu gminy Slaw no oraz przedstawiciele
mieszkanc6w gminy Slawno.

Otwarcia Sesji dokonal Przewodniczqcy rady Gminy p. Jan Franas i powital
wszystkich obecnych. Nast~pnie , na podstawie listy obecnosci Radnych, stwierdzil wymagane
kwirum do przeprowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwal.
Przewodniczqcy przedstawil porzqdek obrad :
1. Otwarcie Sesj i:
- stwierdzenie kworum,
- przyj~cie porzadku obrad.
2. Przyj~cie protok61u z poprzedniej Sesji.
3. Informacja W6jta Gminy 0 realizacji zadan w okresie mi~dzy Sesjami.
4. Wnioski i zapytania ( interpelacje ) Radnych.
5. Zatwierdzenie sprawozdania z realizaci strategii polityki i integracji spoelecznej w gminie
Slawno na lata 2008 - 2015 .
6. Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji "Programu wsp61pracy Gminy Slawno z
organizacjami pozarzqdowymi" w 2009 roku.
7. Przedstawienie opinii Komisji Dorainej do spraw budowy wiatrak6w na terenie gminy
Slawno.
8. Podj~cie uchwal w sprawie :
- zmian w budzecie Gminy Slawno na 2010 rok,
- zmiany uchwaly Nr XXVIII166/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia
budzetu Gminy Slawno na 2010 rok,
- nieodplatnego nabycia na ce\e; rekreacyjne w strefie obserwacji archeologicznych dzialki
oznaczonej geodezyjnie nr 213/3 0 pow. 0,64 ha potozonej w obr~bie L~towo , gm. Slawno,
- wyrazenia zgody na ustalenie r6wnych watiosci zamienianych nieruchomosci,
- wyrazenia zgody na zawarcie umowy i udzielenie zabezpieczenia splaty srodk6w
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizacj~ zadania "Budowa boiska
wielofunkcyjnego w Slawsku",
- okreslenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub rob6t budowlanych przy zabytku wpisanym doo rejestru zabytk6w,
wyrazenia zgody na zawarcie porozumienia mi~dzygminnego w zakresie realizacji
przedsi~wzi~cia pod naZWq "System gospodarki odpadami i budowa zakladu termicznego

przeksztalcania odpad6w dla miast i gmin Po morza Srodkowego",
- zmiany uchwaly Nr XXIl18/2009 z dnia 04 lutegi 2009 roku w sprawie regulaminu
okreslajqcego wysokose dodatk6w i innych skladnik6w wynagrodzenia nauczycieli oraz
szczeg610wych warunk6w ich przyznawania, a takZe wykose, szczeg610we zasady
przyznawania i wyplacania dodatku mieszkaniowego,
- okreslenia szczeg610wych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w splacie naleznosci
pieni~znych 0 charakterze cywilnoprawnym, przypadajqcych Gminie Slawno i jej
jednostkom podleglym,
przysta,pienia do sporzqdzenia zmiany studium uwarunkowan
kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego gminy Slawno,
- przysta,pienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie
Slawno dla lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych " WARSZKOWO" wraz z
urzqdzeniami infrastruktury towarzyszEt.cej,
-przysta,pienia do sporzqdzenia zmiany mleJscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Slawno, w rejonie miejscowosci Noskowo w gminie Slawno pod
lokalizacj~ elektrowni wiatrowych z niezb~dnq infrastruktur<t:,
przyst'tPienia do sporzqdzenia zmiany mleJscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Slawno w okolicy miejscowosci Smardzewo w gminie Slawno,
- wyrazenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczqcego realizacji projaktu pod naZWq
" Termomodernizacja budynk6w uzytecznosci publicznej w dorzeczu Wieprzy i Grabowej".
9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania ( interpelacje ) Radnych
10. Wolne wnioski i zakonczenie.

Porzqdek obrad, w wyniku glosowania "za" - 13 glos6w, zostal

przyj~ty

jednoglosnie.

Punkt2
PrzewodniczEt.cy obrad zapytal 0 uwagi do tresci protok6lu z poprzedniej Sesji .
Radni uwag nie wniesli i w wyniku glosowania "za" - 12 glos6w, "wstrzymal si~" - 1 glos 
poniewaz jeden z Radnych nie uczestniczyl w obradach ostatniej Sesji, protok61 zostal przyj~ty
wi~kszosciEt. glos6w.
Punkt3
Informacj~

0 realizacji zadan w okresie mi~dzy Sesjami przedstawil W6jt Gminy p. Wojciech
Stefanowski. InfolTI1acja stanowi zalqcznik do protok6h.1.

Punkt4
Radni zglosili nastepujqce wnioski i zapytania:
P. Dariusz Gofryk, zapytal dlaczego za udzial Radnego w Sesji i posiedzeniach Komisji , za ten
dzien b~dzie potrqcane wynagrodzenie wynikajace ze stosunku pracy. Stwierdzil, ze zgodnie z
przepisem ustawy 0 samorzadzie gminnym pracodawca moze, ale nie musi to realizowae. Zatem co
si~ wydarzylo, ze nagle po trzech latach trwania biezqcej kadencj i nasta,pila taka radykalna zmiana.
Nie stosowano tego tez w minionych latach. Nadmienil, ze dyrektorzy szk61 decyzj~ taka podj~li na
polecenie W6jta. Wyrazil opini~, ze decy:z:je te powinny bye podj~te na poczqtku kadencji, a nie gdy
zbliza sit( jej koniec.
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P. Jerzy Piaseczny, Soltys wsi Stary Krakow zapytal, kiedy
remizy strazackiej w tej wsi.

b~dzie

zrobiona droga dojazdowa do

P. Marianna Szamiel zauwazyla, ze w opracowanym studium zagospodarowania przestrzennego
gminy wyznaczone s~ tereny pod budow~ elektrowni wiatrowych. Nie zaznaczono jednak terenu po
lewej stronie drogi nr 6 w Warszkowie, co jest mi~dzy innymi przedmiotem obrad kolejnej Sesji. W
zwi~zku z t~ sytuacj~ wniosla 0 odlozenie tematu do nast~pnej kadencji. Wskazala tez na
koniecznose przeprowadzenia konsultacji spolecznej w sprawie budowy wiatrakow w kazdej wsi,
ktorej to dotyczy.
Przewodnicz~cy Rady Gminy p. Jan Franas odpowiedzial, ze zbierane podpisy w sprawie akceptacji
budowy wiatrakow to tez jest konsultacja.

P. Zdzislaw Wiktor, Soltys wsi Wrzesnica zwrocil uwag~ na fakt zatrudnienia pracownika
interwencyjnego w Warszkowie, ktory mial bye zatrudniony na pol roku, a pracuje juz dwa lata.
lone wsi wsie takiej mozliwosci nie maj~. W zwi~zku z tym zaproponowal, by pracownik ten
wykonywal mi~dzy innymi prace porz~dkowe po miesi~cu na terenie tych innych wsi.
P. Marek Szanel zapytal dlaczego sportowcy z Warszkowa na wyjazdy na mecze korzystaj~ z
transportu gminnego, a pozostali takiej mozliwosci nie maj~. Zwrocil si~ z prosb~ do
Przewodnicz~cego Komisji Oswiaty p. Lechoslawa Szacha 0 przedstawienie rachunkow za ten
transport.
P. Donart Kowalewski zapytal, czy w L~towie

b~dzie

zrobiony chodnik od glownej trasy do szkoly.

P. Miroslaw Malagowski zapytal, kiedy ruszy budowa kanalizacji w kierunku Bobrowic i
Rzyszczewa.
P. Ryszarda Chochol , Soltys wsi Smardzewo przypominiala Radnym 0 sprzeciwie mieszkancow
sprawie budowy wiatrakow w ich miejscowosci . Protest ten zostal przekazany Wojtowi Gminy.
Dodala, ze w tej sprawie po dwoch miesi~cach powstala kontr \ista, ktora zawierala jednak mniej
podpisow. Zatem jej zdaniem obowi~zuje lista pierwsza.
P. Piotr Grudniewski, Soltys wsi Rzyszczewo poinformowal, ze na wniosek mieszkancow odbylo
si~ zebranie wiejskie na temat budowy wiatrakow, w ktorym uczestniczyli przedstawiciele Komisji
Dorainej powolanej do tego celu i udzielali stosownych wyjasnien w przedmiotowej sprawie.
Ponadto przeprowadzono wsrod mieszkancow glosowanie poprzez zbieranie podpisow, \V wyniku
ktorego 126 osob jest przeciwnych budowie fanny wiatrowej w otoczeniu wsi Rzyszczewo z uwagi
na zle oddzialywanie na zdrowie ludzi i przyrod~. Zwrocil si~ z prosb~ 0 ponowne zorganozowanie
spotkania z udzialem wladz Gminy.
P. Ryszarda Chochol zabierajqc ponownie glos zapytala, dlaczego !ista osob przeciwna budowie
wiatrakow w Slawsku zostala wzi~ta pod uwag~ i tam nieb~d~ one budowane. Natomiast jesli
chodzi 0 Smardzewo trwa dyskusja.

Punkt5
Przewodnicz~cy

obrad przedstawil do zatwierdzenia - sprawozdanie z realizacji sprawozdanie z
realizacji strategii polityki i integracji spolecznej w Gminie Slawno na lata 2008 - 2015.

3

Sprawozdanie om6wione zostalo na wsp61nym posiedzeniu Komisji. Uwag nie wniesiomno.
Nast'tpnie w wyniku glosowania "za" - 13 glos6w sprawozdanie zostalo zatwierdzone jednoglosnie.

Punkt6
Przewodniczqcy obrad przedstawil do zatwierdzenia sprawozdanie z realizacji "Programu
wsp61pracy Gminy Slawno z organizacjami pozarzqdowymi" w 2009 roku.
Sprawozdanie om6wiono na wsp61nym posiedzeniu Komisji, na kt6rym uwag nie wniesiono.
W wyniku glosowania "za" - 13 glos6w sprawozdanie zostalo zatwierdzone jednoglosnie.

Punkt7
Przewodniczqcy p. Jan Frana poprosil
wiatrak6w na terenie Gminy Slawno.

0

przedstawienie opinii Komisji Doraznej do spraw budowy

Opini't przedstawil p. Marek Szanel Przewodniczqcy Komisji na wst'tpie przedstawil sklad
osobowy Komisji i popinformowal, ze Komisja odbyla cztery posiedzenia. Nast'tpnie zapoznal z
protok61em z jej posiedzenia odbytego w dniu 11 narca 2010 roku.Kserokopia protok61u stanowi
zalqcznik do protok61u. Udzielil tez szerokiej informacji na temat szkodliwosci zar6wno dla
ludnosci jak i przyrody w okolicach dzialania wiatrak6w opierajqc si't na publikacjach krytycznie
odnoszqcych si't do ekspansji farm wiatrakowych. Wyrazil r6wniez negatywnq opini't w sprawie
dochod6w do budzetu Gminy z farm wiatrowych. Jego zdaniem podatek b'tdzie placony, ale w
jakiejs cZ'tsci. Sq tez naciski koncern6w odnawialych do zwolnienia tego typu urzqdzen z platnosci
podatk6w. Zatem wplywy tych podatk6w w dluzszej perspektywie nie Sq takie pewne.
Poinformowal mi'tdzy innymi 0 sprzeciwie mieszkanc6w Wrzesnicy w sprawie budowy wiatrak6w
po lewej stronie drogi nr 6 w Warszkowie. Oddano 96 glos6w "przeciw" i 1 glos "za". Mieszkancy
Wrzesnicy Sq przeciwni ograniczaniu rozwoju swojej wsi. Takiego samego zdania Sq r6wniez
mieszkancy Smardzewa i Komisja podj'tla decyzj't, ze nalezy poprzec wi'tkszosc mieszkanc6w i
jest przeciwna budowie wiatrak6w w Smardzewie. Doszla jeszcze sprawa Rzyszczewa. Mieszkancy
tej wsi r6wniez odbyli spotkanie, na kt6rym wyrazili sprzeciw budowie wiatrak6w. W spotkaniu
uczestniczyli czlonkowie Komisji Doraznej do spraw budowy wiatrak6w w Gminie Slawno. Po
analizie wszystkich informacji jakie splyn'tly do Komisji - ustalono :
1. Komisja wyraza zgod't na budow't fanny wiatrowej w obr'tbie Noskowa,
2. Komisja wnioskuje 0 nie wyraZenie zgody na zmian't planu zagospodarowania
przestrzennego dla lokalizacji farmy wiatrowej w Smardzewie,
3. Komisja wnioskuje 0 wyrazenie zgody na budow't farmy wiatrowej w Warszkowie po
prawej stronie drogi krajowej nr 6 w Warszkowie, zgodnie z obowiqzujqcym studium
uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzenengo gminy,
4. Komisja wnioskuje 0 nie wyrazenie zgody na budow't wiatrak6w w Warszkowie po lewej
stronie drogi krajowej nr 6.
Komisja nie jest przeciwna wiatrakom, ale jest przeciwna zawiatraczeniu regionu. Tereny
przeznaczone na elektrownie wiatrowe w optymalny spos6b przewidziane Sq w studium
uwarnkowan i nie nalezy dokonywac w nim zadnych zmian. Stwierdzil ponadto, ze dziwnq rzeCZq
jest zlozenie dw6ch projekt6w uchwal w sprawie zmiany studium oraz zmiany planu
zagospodarowania przestrzennnego dla lokalizacji wiatrak6w w Warszkowie. Wskazal na dziwny
pospiech w tej sprawie. Jest to propozycja nie do przyj((cia, calkowicie sprzeczna z wolq
spolczenstwa i ustaleniami studium uwarunkowan.
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P. Marek Szanel zadal pytanie Przewodniczqcemu Rady Gminy, czy w
zmian posiada ziemi~ bqdz inny interes prawny.

obr~bie

proponowanych

Przewodniczqcy p. Jan Franas odpowiedzial, ze odpowiedzi na to pytanie juz udzielil juz wczesniej,
co zapisane jest w dokumentach.
P. Marek Szanel takie samo pytanie zadal Radnemu p. Lechoslawowi Szachowi, kt6ry udzielil
takiej samej odpowiedzi jak poprzednik.
P. Marek Szanel zwr6cil r6wniez uwag~ na fakt, ze zgodnie z przepisami, Radny kt6rego sprawa
dotyczy, nie moze brae udzialu w glosowaniu nad projektami uchwal.
W tym momenciJZ przyczyn usprawiedliwionych obradtSesji opuscil Radny p. Ryszard Arszylo .

Punkt8
Przyst~pujqC do realizacji tego punktu porzqdku obrad Przewodniczqcy wni6s1 0 zmian~ kolejnosci
glosowania projekt6w uchwal, tj dfotyczqcych lokalizacji fann wiatrowych w Warszkowie,
Smardzewie i Noskowie.

W wyniku glosowania "za" - 7 glos6w, "przeciw" - 2 glosy - Rada Gminy
wniosek przyj~la.

wi~kszosciq

glos6w

W zwiqzku z powyzszym Przewodniczqcy obrad przystqpil do przedstawiania projekt6w uchwal :
w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia zmiany studium uwarunkowan i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego gminy Slawno.
W wyniku glosowania "za"- 7 glos6w, "przeciw" - 2 glosy, "wstrzymal si~" - 1 glos - Rada Gminy
wi~kszoscia glos6w podj~la UCHWAL~ Nr XX V III 11 85/20 1O. Uchwala stanowi zalqcznik do
protok6lu.
w sprawie przystqpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
gminie Slawno dla lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych "WARSZKOWO" wraz z
urzqdzeniami infrastruktury towarzyszqcej .
W wyniku glosowania "za" - 7 glos6w, "przeciw" - 4 glosy - Rada Gminy wi~kszosciq glos6w
Nr XXVIII/186 /201O. Uchwala stanowi zalqcznik do protok6lu.

podj~la UCHWAL~

w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Slawno w okolicy miejscowosci Smardzewo w gminie Slawno.
W wyniku glosowania "za" - 7 glos6w, "przeciw" - 4 glosy _ Rada Gminy wi~kszosciq glos6w
Nr XXVIII1l87/201O. Uchwata stanowi zalqcznik do protok6lu.

podj~la UCHWAL~

w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Slawno, w rejonie miejscowosci Noskowo w gminie Slawno pod
lokalizacj~ zespolu elektrowni wiatrowych z niezb~dnq infrastntkturq.
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W wyniku glosowania "za" - 10 glos6w, "przeciw" - 2 glosy - Rada Gminy wi~kszosciq glos6w
podj~la UCHWAL.Q Nr XXVIIII188 /201 O. Uchwala stanowi zalqcznik do protok61u.
-

w sprawie zmian w budzecie Gminy Slawno na 2010 rok.

W wyniku glosowania "za" - 10 glos6w, "wstrzymal si~" - 2 glosy - Rada Gminy wi~kszoscia
glos6w podj~lq UCHWAL.Q Nr XXVlIll189/20 1O. Uchwala stanowi zalqcznik do protok61u .
w sprawie zmiany uchwaly Nr XXVlII166/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie
uchwalenia budzetu Gminy Slawno na 2010 rok.
W wyniku glosowania "za" - 10 glos6w, " wstrzymal si~" - 2 glosy - Rada Gminy wi~kszosciq
glos6w podj~la UCHWAL.Q Nr XXVIIII190/201O. Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu.
w sprawie nieodplatnego nabycia na cele rekreacyjne w strefie obserwacji archeologicznych
dzialki oznaczonej geodezyjnie ill 213 /3 0 pow. 0,64 ha polozonej w obr~bie L~towo, gm.
Slawno .
W wyniku glosowania "za" - 10 glosow, "wstrzymal si~ " 2 glosy - Rada Gminy wiekszosci q
glosow podj~la UCHWAL.Q Nr XXVIIII191 /201 O. Uchwala stanowi zalacznik do protokolu.
-

w sprawie wyrazenia zgody na ustalenie rownych wartosci zamienianych nieruchomosci.

W wyniku glosowania "za" - 10 glosow, "wstrzymal si~" - 2 glosy - Rada Gminy wi~kszosciq
glosow podj~la UCHWAL.Q Nr XXVIIII192 /201 O. Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu.
-

w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie umowy i udzielenie zabezpieczenia splaty srodkow
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizacj~ zadania " Budowa boiska
wielofunkcyjnego w Slawsku"

W wyniku glosowania "za" - 12 glosow - Rada Gminy podj~la jednoglosnie UCHWAL.Q Nr
XXVIII1193 /20IO. Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu.
Obrady Sesji z przyczyn usprawiedliwionych opuscil Radny p. Miroslaw Malagowski.
-

w sprawie okreslenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow.

W wyniku glosowania "za" - 9 glosow, "wstrzymal si~ 1 glos - Rada Gminy wi~kszosciq glosow
podj~la UCHWAL.Q Nr XXVIIII194/2010. Uchwala stanowi zatqcznik do protokolu .
-

w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie porozumienia mi~dzygminnego w zakresie
realizacji przedsi~wzi~cia pod naZWq " System gospodarki odpadami i budowa zakladu
termicznego przeksztalcenia odpadow dla miast i gmin Pomorza Srodkowego"

W wyniku glosowania "za" - 11 glosow - Rada Gminy podj~la jednoglosnie UCHWAL.Q
XXVIII?195 /2010. Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu.

Nr

w sprawie zmiany uchwaly Nr XXI118/2009 z dnia 04 lutego 2009 rokuw sprawie
regulaminu okreSlajqcego wysokosc dodatkow i iIU1ych
skladnikow wynagrodzenia
nauczycieli oraz
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szczeg610wych warunk6w ich przyznawania, a takZe wysokosc, szczeg610we zasady
przyznawania i wyp1acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
W wyniku glosowania "za" - 11 glos6w - Rada Gminy podj€(la

jednoglosnie

UCHWAL~

Nr

XXVllII196/20 1O. U chwala stanowi zalqcznik do protok61u.
w sprawie okreslenia szczeg610wych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w splacie
naleznosci pieni€(znych 0 charakterze cywilnoprawnym, przypadajqcych Gminie Slawno i
jej jednostkom podleg1ym.
W wyniku glosowania "za" - 9 glos6w, "wstrzymal si€(" - 2 glosy - Rada Gminy wi€(kszosci q
glos6w podj((la UCHWAL~ Nr XXVII11197/2010. Uchwala stanowi zalqcznik do protok61u .
w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie porozllmienia dotyczqcego realizacji projektll pod
naZWq "Termomodernizacja blldynk6w lIzytecznosci pllblicznej w dorzeczach Wieprzy i
Grabowej"
W wynikll glosowania "za" - 11 glos6w - Rada Gminy podj((la jednoglosnie
XXVIIII198/20 1O. U chwa1a stanowi zatqcznik do protok6111.

UCHWAL~

Nr

Punkt9
Odpowiedzi na wnioski i zapytania lldzielil W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski i
poinformowal,ze nie nakazywal wstrzymywania wyp1at za udzia1 nauczycieli w obradach Sesji
bqdi posiedzeniach Komisji. Dyrektor jest szefem szkoly i to on podejmuje takie decyzje. W tej
sprawie szkoly otrzyma1y tez pismo z Kllratorillm Oswiaty.
Planowany jest remont drogi w Starym Krakowie jak r6wniez zasypanie stawu straZackiego ale
mUSZq si(( llnormowac warllnki pogodowe.
Rozwazona zostania sprawa zatrudnienia pracownika interwencyjnego z Warszkowa, tak by przez
trzy dni pracowal r6wniez w innej miejscowosi. Sprawa jest otwarta.
Ustosunkowal si(( r6wniez do sprawy dOWOZll sportowc6w z Warszkowa na mecze do innych
miejscowosci i poinformowa1, iz odbywa si(( to w ramach funduszu sportowego, rozdzielanego
kazdego roku na poszczeg61ne kluby sportowe. Nadmienil, iz ani sportowcy z Wrzesnicy jak
r6wniez Radny tej wsi z takq prosbq nie zwracali si(( do Urz((dll.
Skomplikowanq sprawqjest budowa chodnika w L((towie, gdyz trzeba na to znaleic pieniqdze.
Wniosek w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku Bobrowic i Rzyszczewa zostanie
zlozony w nast€(pnym naborze z lIwagi na nie uj((cie trzech dzia1ek w pozwoleniu na te budow((i w
zwiqzku z tym naley dokonac stosownych poprawek.
Odnosnie spotkania w Rzyszczewie, dotyczqcego blldowy farmy wiatrowej w tym rejonie, prosi1 0
podanie jego terminll. Spotkanie takie jest mozliwe.
P. Dariusz Gofryk ponownie zauwazyl, ze poprzez interwencj(( jednej Pani Dyrektor szkoly, W6jt
zadecydowat, aby poptrqcac za posiedzenie w Radzie lub Komisj iwynagrodzenie z pensji
nallczyciela. Przepis ten znany jest od 16 lat. Jednak przez ten czas nie by to problemu, nie by10
koniecznosci potrqcania wynagrodzenia. Stwierdzil, ze W6jt rna do tego prawo, tylko szkoda ze
zrobiono to dopiero teraz i w taakiej formie. Odni6s1 wrazenie, ze jest to pr6ba zniech((cenia
kandydowania nauczycieli w wyborach na Radnych.
P. Henryk Lompert poinfonnowal, ze analizowal przepisy w tej sprawie i stanowisko jest proste ten
kto pobiera diet(( nie powinien za ten zas pobierac wynagrodzenia.
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Poinformowal tez, ze Gmina dowozila dwie druzyny A-klasowe, tj Smardzewo i Warszkowo w
ramach ustalonych limit6w, a wynikalo to z odleglosci do kt6rych druzyny te musialy dojezdzae 
teren wojew6dztwa. Dodal, ze Smardzewo swojego limitu nie wykorzystalo .

PunktlO
W wolnych wnioskach glos zabrali ;
P. Marek Szanel podzictkowal, ze we Wrzesnicy bctda wiatraki, dzictki kt6rym obnizony zostanie
iloraz inteligencji oraz zwictkszq sict zaburzenia psychiczne miejscowej ludnosci.
Zadal ponadto pytanie, czy Przewodniczqcy Rady Gminy odbywal spotkania z inwestorami w
sprawie budowy wiatrak6w, poza Urzctdem Gminy i poza protok6lem.
P. Jan Franas odpowiedzial, ze kiedy przyjechal inwestor, i tym czasie W6jta Gminy nie bylo na
miejscu, a poniewaZ chcial porozmawiae wictc przyjechal do Jego zakladu pracy. Rozmawial tez
poza terenem Z Radnym p. Dariuszem Gofrykiem w sprawie budowy wiatrak6w w Slawsku.
P. Marek Szanel stwierdzil, ze glosowanie nad projektami uchwal w sprawie budowy wiatrak6w w
Warszkowie bylo nie w porzqdku.
P. Jan Franas powiedzial, ze nie b~dzje przepraszae Radnego p. Szanela za to, ze 40 lat temu
rodzice przyjechali do Warszkowa, gdzie si~ osiedlili i mieli ziemict. Poinformowal, ze jest
wfascicielem dzialki 0 powierchni 3,18 ha, na kt6rej idzie gazociqg i wiatrak6w nie b~dzie.
P. Zdzisfaw Wiktor, Soltys wsi Wrzesnica zapytal jak wyglqda sprawa budowy chodnika przy
drodze krajowej or 6, 0 co zwr6cono si~ z pismem do Urz~du Gminy i do tej pory nie ma zadnej
odpowiedzi . W ziqzku z czym nie wie co dalej robie.
W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski odpowiedziaJ, ze ustalenia w tej sprawie zostanq przekazane
na pismie.
P. Dariusz Gofryk kolejny raz nawiqzal do sprawy pozbawienia wynagrodzenia nauczycieli za
udzial w obradach Sesji bqdz Komisji bazujqc na interperetacji tego prawa wydanej przez Radc~
Prawnego P. lebrowskiego, a do czego nie jest do konca przekonany.
Radca Prawny

Urz~du

Gminy p. Marek Pawlowski wyjasnil, izjest to interperetacja prawidlowa.

Na zak0l1czenie glos zabral Przewodniczqcy Rady Gminy p. Jan Franas
dokonal podsumowania i zamknictcia obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Sfawno.
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