PROTOKOL Nr XXX/2010
z obrad Sesji Rady Gminy Slawno w dniu 28 kwietnia 2010 roku.

Sesja odbyla

si~

w budynku

Sesj~ rozpocz~to 0

Urz~du

Gminy w Slawnie.

godzinie 10,00, a zakonczono

0

godzinie 11,30.

Na stan 15 Radnych w Sesji uczestniczylo 13 Radnych, co stanowi 86,7 % stanu Rady.
Radni nieobecni usprawiedliwieni p. p. Krzysztof Wieczorek, Lechoslaw Szach.
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 Powiatu Slawno p. Robert St~pien oraz
Sohysi z terenu Gminy Slawno i przedstawiciele mieszkanc6w Gminy.

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 przedstawil porzqdek obrad Sesji:

1. Otwarcie Sesji:
- stwierdzenie kworum,
- przyj~cie porzqdku obrad.
2. Przyj~cie protok61u z poprzedniej Sesji.
3. Infonnacja W6jta Gminy 0 realizacji zadan w 2009 roku.
4. Wnioski i zapytania ( interpelacje ) Radnych.
5. Sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Slawno za 2010 rok:
- wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla W6jta Gminy,
- podj~cie uchwaly w sprawie absolutorium z tytulu wykonania budzetu za 2009 rok.
6. Podj~cie uchwal, w sprawie :
- zmian wbudzecie Gminy Slawno na 2010 rok,
- zmiany uchwaly Nr XIXIl07 /2008 Rady Gminy Slawno z dnia 17.12.2008 roku 0
przystqpieniu gminy Slawno do zmiany studium uwarunkowan i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego gminy Slawno przyj~tego UchwalCl. Rady Gminy Slawno
Nr XVI176/2008 w dniu 26 wrzesnia 2008 roku, w zakresie koniecznym dla lokalizacji
gazocictgu wysokiego cisnienia DN 700,
- zmiany uchwaly Nr XXIIIIl46/2009 Rday Gminy Slaw no z dnia 9 czerwca 2009 roku
zmieniajCl.cej uchwal~ Nr XIXIl 08/2008 Rady Gminy Slawno z dnia 17.12.2008 roku 0
przystqpieniu do sporzCl.dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Slawno dla lokalizacji gazociqgu wysokiego cisnienia DN 700,
zatwierdzenia projektu "ArchEduKT - Archeologia, Edukacja, Konserwacja,
Techno!ogia"wsp6lfinansowanego ze srodk6w Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach
Mechanizmu Finansowego EOC oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego i
upowa:znienia do zawarcia umowy partnerskiej na potrzeby realizacji tego projektu,
- dzierzawy bez przetargu dzialki oznaczonej geodezyjnie nr 302/5 0 powierzchni 0,0252 ha
polozonej w obrebie wsi Zukowo, gm. Slawno.
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7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania ( interpelacje ) Radnych.
8. Wolne wnioski i zakonczenie.

Przedstawiony porzqdek obrad zostal przyj~ty jednoglosnie.

Punkt2
Przewodniczqcy obrad wni6s1

0 przyj~cie

protok6lu z poprzedniej Sesji.

W wyniku glosowania "za" - 13 glos6w protok61 z poprzedniej Sesji przyj~ty zostal jednoglosnie.

Punkt3
Informacj~ 0 realizacji zadan w 2009 roku przedstawil W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski.
Informacja stanowi zalqcznik do protok6lu.

Punkt4
Radni zglosili

nast~pujqce

wnioski i zapytania:

P. Marek Szanel zapytal, dlaczego informacja 0 Sesji Rady Gminy nie byla opllblikowana na
stronie BIP, tablicy ogloszen oraz dlaczego nie powiadomiono prasy. Kolejne pytanie dotyczyly
wysokosci koszt6w zmian proponowanych w studium uwarunkowan i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego gminy. Zapytal tez kto jest autorem warunk6w do projektu linii
energetycznej do Wrzesnicy, gdyz na podstawie obecnego projektu slupy stanct przy samej k.raw~dzi
jezdni, co w przyszlosci utrudni budow~ chodnika. Poinforrnowal, ze mieszkancy Rzyszczewa
wystqpili do Rady Gminy z pismem i do chwili obecnej nie otrzymali odpowiedzi. Prosil 0
wyjasnienie tej sprawy. Nast~pnie zapytal jakie b~dct koszty ekspertyzy wplywu wiatrak6w na
srodwisko w zwictzku z podejrnowanymi w uchwalami w sprawie zrnian w studium uwarunkowan.
Na koniec zapytal, jak to si~ stalo, ze Sct rozbieznosci w uchwalach to jest pomi~dzy tymi co Radni
otrzymujct w materialach, a tymi co Sct wysylane do Wojewody. Wnioskowal do Komisji
Rewizyjnej, aby to sprawdzila.
P. Marianna Szamiel podzi~kowala W6jtowi Gminy p. Wojciechowi Stefanowskiemu za wszystkie
kt6re do tej wsp6lnie z Rada Gminy zostaly zrealizowane. Nast~pnie zapytala, co si~
dzieje z uchwalami podj~tymo w 2008 roku w sprawie budowy wiatrak6w i kto jest ich
inwestorem. Zwr6cila si~ z prosbct 0 napraw~ chodnika w okolicy szkoly w Slawsku. Nier6wnosci
powodujq, ze trlldno jest tam chodzi6.
osictgni~cia,

P. Donart Kowalewski popinfolmowal, ze trakcie remontu drogi powiatowej robotnicy za wysoko
zalewajct asfalt pod wiaduktem w L~towi, co uniemozliwia przejazd dllzym samochodem
transportowym. Prosil 0 zwr6cenie lIwagi na te spraw~ wykonawcy.
P. Ryszard Sawicki zglosil, ze ci~zkie samochody z Nadlesnictwa wozct drzewo przez wles
Radoslaw i znowu zniszczct t~ drog~. Dodal, ze w lesie jest zrobiona dla nich droga, ale z niej nie
korzystajct. Prosil 0 interwencje w tej sprawie.
P. Jerzy Piaseczny podzi~kowal za napraw~ drogi w Starym Krakowie . Nast~pnie zwr6cil si~ z
prosbct 0 zasypanie zbiomika przeciwpozarowego.
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P. Wladyslaw Palinski, Soltys wsi Pomilowo zwr6cil si~ z prosbet
ogrodzenie placu zabaw w tej wsi.

0

zakup slupk6w i siatki na

Punkt 5
Przewodniczetcy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Slawno p. Wladyslaw Wi~cek poinformowal, ze
Komisja na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2010 roku pozytywnie zaopiniowala sprawozdanie z
wykonania budzetu Gminy za 2009 rok i na tej podstawie przyj~la wniosek :
-

w sprawie udzielenia absolutroim W6jtwoi Gminy z tytulu wykonania budzetu za 2009 rok.

Przewodniczetcy Rady Gminy p. Jan Franas poinformowal 0 pozytywnej opinii wydanej przez
Regionalnet Izb~ Obrachunkowet ZZ w Koszalinie 0 sprawozdaniu z wykonania budzetu w 2009
roku oraz wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Slawno w sprawie udzielenia W6jtowi Gminy
absolutorium ztytulu wykonania budzetu za 2009 rok.
Nast~pnie

wni6s1 0 przeglosowanie proejktu uchwaly w sprawie udzielenia W6jtowi Gminy Slawno
absolutorium z tytulu wykonania budzetu za 2009 rok.

W wyniku glosowania "za" - 13 glos6w - Rada Gminy jednoglosnie udzielila W6jtowi Gminy
Slawno absolutorium ztytulu wykonania budzetu za 2009 rok i podj~la w tej sprawie UCHWAL~
Nr XXX/20 112010. Uchwala stanowi zaletcznik do protok6lu.

Punkt6
Przewodniczetcy obrad p. Jan Franas przedstawial projekty uchwal, omawiane wczesniej na
posiedzeniu Komisji :
-

w sprawie zmian w budzecie w budzecie Gminy Slawno na 2010 role.

Dodatkowych wyjasnien udzielila Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta.
P. Dariusz Gofryk zaproponowal, by r6wnolegle realizowac projekty sanitarne na odcinku
Wrzesnica - Slawsko, co umozliwiloby w nast~pnej kadencji Rady Gminy podj~cie dzialan w celu
budowy kanalizacj i w Slawsku.
W wyniku glosowania nad przedmiotowym projektem uchwaly "za" - 13 glos6w - Rada Gminy
podj~la jednoglosnie UCHWAL~ N r XXXl202 /20 1O. Uchwala stanowi zaletcznik do protok6lu.

w sprawie zmiany Uchwaly Nr XIXlI07 /2008 Rady Gminy Slawno z dnia 17.12.2008 rok 0
przyst'tPieniu do zmiany studium uwarunkowai1 i kierunk6w zagospodarowania
przestrzennego gminy Slawno przyj~tego Uchwalet Rady Gminy Slawno Nr XVI176 /2008 w
dniu 26 wrzesnia 2008 roku w zakresie koniecznym dla lokalizacji gazocictgu wysokiego
cisnienia DN 700.
W wyniku glosowania "za" - 13 glos6w - Rada Gminy
203/2010. Uchwala stanowi zaletcznik do protok6lu.

podj~la

jednoglosnie UCHWAL~ Nr XXX!
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w sprawie zmiany Uchwaly Nr XXIII11 46/2009 Rady Gminy Slawno z dnia 9 czerwca 2009
roku zmianiaj~cej Uchwah~ Nr XIXIl08/2008 Rady Gminy Slawno z dnia 17.12.2008 roku
o przyst~ieniu do sporz~dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Slawno dla Iokalizacji gazociagu wysokiego cisnienia DN 700.

-

W wyniku glosowania "za" - 13 glos6w - Rada Gminy
204/2010. Uchwala stanowi zal~cznik do protok6lu.

podj~la

jednoglosnie

UCHWAL~

Nr XXx/

w sprawie zatwierdzenia projktu "ArchEduKT - Archeologia, Edukacja, Konserwacja,
Technologia" wsp6Hinansowanego ze srodk6w Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach
Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
upowaz.nienia do zawarcia umowy partnerskiej na potrzeby realizacji tego projektu.

P. Marek Szanel zapytal, dlaczego Gmina uczestniczy w tym projekcie i jakie
korzysci.

b~dzie

miala z tego

W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski wyjasnil, iz udzial finansowy Gminy w tym projekcie
spowoduje, ze Fundacja "Dziedzictwo" pozyska jeden mil ion zlotych na dzialalnos6 archeologiczn~
na grodzisku w Slawsku, a konkretnie dotyczy to boiska.
Nast~pnie

w wyniku glosowania "za" - 13 glos6w - Rada Gminy

podj~la

jednoglosnie

uchwal~

Nr

XXx/205 /2010. Uchwala stanowi zalEtcznik do protok6lu.

w sprawie dzierzawy bez przetargu dzialki oznaczonej geodezyjnie
0,0252 ha polozonej w obr~bie wsi Zukowo, gm.Slawno
W wyniku glosowania "za" - 13 glos6w - Rada Gminy
206/2010. Uchwala stanowi zal~cznik do protok6lu.

ill

302/5

0

powierzchni

podj~lajednoglosnie UCHWAL~

Nri XXXI

Punkt7
Odpowiedzi na wnioski i zapytania udzielil W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski i na wst~pie
poinformowal, iz z przyczyn technicznych informacja 0 ostatniej Sesji nie zostala podana na
Biuletynie Informacji Publicznej. lednoczesnie zapewnil, ze od chwili obecnej kaz.da taka
informacja b~dzie podawana do publicznej wiadomosci.
Za zmiany dokonywane w studium uwamnkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzeIU1ego
gminy, w przedmiocie budowy silowni wiatrowych, koszty ponoszEt inwestorzy. Gmina z tego
tytulu nie ponosi zadnych koszt6w. Na tej podstawie Gmina wyraza zgod~ na dokonywanie tych
zmlan.
Wyjasnil, ze to nie Gmina jest autorem planu lokalizacji slup6w energetycznych we Wrzesnicy.
Wedhlg zapewnien projektanta forma ustawienia slup6w z niczym nie koliduje. Nie mniej jednak
sprawe t~ postara si~ wyjasni6.
W sprawie Rzyszczewa
wyjasnil, ze przeprowadzil rozmow~ w sprawie przesiedlenia
mieszkanc6w z budynku kolejowego do bloku, ale jesli jest wola mieszkal1c6w spotkania si~ to
takie zorganizujemy. Dodal, ze w maju zostanie wylozony plan zagospodarowania przestrzennego
w tej cz~sci gminy i w6wczas b~dzie moma sklada6 uwagi.
I
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Nie wykonano oceny wplywu silowni wiatrowych na ochrontt srodowiska. Przy czym nadmienil, ze
zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy wylozona byla do publicznej wiadomosci i
w6wczas nikt nie zglosil w tej kwestii zastrzezen .
Nie zna tematu w sprawie rozbieznosci w uchwalach przyjmuje zatem sprawtt do wyjasnienia.
P. Marianna Szamiel zauwaZyla, ze sprawy dotyczqce uchwal kierowac nalezy do
Przewodniczqcego Rady Gminy. Stwierdzila ponadto, ze W6jt powiedzial,ze w Bobrowiczkach
wiatrak6w nitt bttdzie bo zalezy na rozbudowie tej miejscowosci i zadala pytanie, czy nie zalezy na
rozbudowie Rzyszczewa i Boleszewa.
W6jt Gminy w zwiqzku z tym poinformowal,ze w momoencie wykonania planu zagospodarowania
tych miejscowosci przez planisttt zaprosi wszystkich Radnych do jego przedyskutowania.
Sprawtt wiaduktu w Ltttowie zglosi do Starostwa Powiatowego.
RozwaZana byla sprawa wykonania projektu planu budowy kanalizacji jednoczesnie na Slawsko i
Wrzesnictt. lednak z uwagi na brak pienittdzy w budzecie stalo sitt to niemozliwe i przyjttto tylko
Wrzesnictt·
P. Dariusz Gofryk stwierdzil, ze priorytetem Dla Slawska jest budowa sieci kanalizacyjnej i budowa
chodnika i w zwiqzku z tym zlozyl oficjalny wniosek:
o uwzglttdnienie, jeszcze w tym roku w budzecie Gminy, wykonanie dokumentacji
technicznej na budowtt sieci kanalizacyjnej w Slawsku.

W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski poinformowar 0 wniosku zlozonym do Ministerstwa Sportu
na budowtt boiska wielofukcyjnego w Slawsku. Gdy jednak zdarzy si~ tak, ze Gmina nie otrzyma
wsparcia finansowego na to zadanie, to srodki zabezpieczone na ten cel bttdzie mozna przeznaczyc
na wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizacjtt, jesli tak Radni uchwalq. Wyrazil przy tym
opinitt, ze istnieje mozliwosc zaplanowanie niekt6rych zadan na przyszlq kadencjtt, ale jak to b~dzie
z realizacjq trudno przewidziec, bttdzie to nowa Rada Gminy i nowy W6jt Gminy.
Zapewnil,ze siatka i srupki na ogrodzenie placu zabaw w Pomilowie zostanq zakupione.
W sprawie drogi w Radoslawiu zwr6ci NadleSnictwu uwagtt.
P. Ryszard Sawicki poprosil

0

przyslanie r6wniarki na drogi w Radoslawiu i na drogtt do Tokar.

P. Danuta Myziak przeprosila za brak odpowiedzi na pismo mieszkanc6w Rzyszczewa, wyjasniajqc
tego przyczyny. Zapewnila, ze jeSli w dalszym ciqgu wolq mieszkanc6w Rzyszczewa jest potrzeba
spotkania sitt, to Komisja przyjedzie i postara sitt wyjasnic nurtujqce ich sprawy.
Poinformowala 0 sprawie p. Sianosa ze Slawska, kt6rq zajttla sitt Komisja Rolnictwa, Przemyslu i
Handlu - wyjazdowe posiedzenie Komisji w dniu 08 kwietnia 2010 roku. Notatka stanowi
zalqcznik do protok6lu. lednoczeSnie stwierdzira, iz po raz ostatni odczytuje ttt notatktt i wittcej nie
bttdzie sitt zajmowac sprawami wnoszonym przez tego pana. lest to czlowiek, kt6ry domaga sitt
rzeczy niemozliwych, wystttpuje w sprawach, kt6re go nie dotyczq, a tylko jego syna. Syn
natomiast nie wykazuje zadnego zainteresowania tymi sprawami. lest to czlowiek konfliktowy i na
ostatnim spotkaniu ublizyl czronkom Komisji i przedstawicielowi Urz~du Gminy. W zwiqzku z
zaistnial'q sytuacjq zwr6cila sitt z wnioskiem do Radnych, by wittcej nie rozpatrywac spraw
wnoszonych przez p. Leonarda Sianosa.
W wyniku glosowania "za" - 13 glos6w - Rada Gminy wniosek przyjttla jednoglosnie.
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Punkt8
W wolnych wnioskach glos zabral mieszkaniec Boleszewa p. Knap stwierdzil, ze Gmina planuje
farm wiatrowych na ich terenie nie pytaje 0 zgod~ mieszkanc6w. Zapytal, jaki wplyw maj~
mieszkailcy, by w Boleszewie nie powstala taka farma. Zapytal tez, jakie to s~ duze wplywy do
budzetu Gminy z tego tytulu oraz czy z farmy z Tychowa wplyn~ly juz podatki.
budow~

Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta poinformowal, ze z farmy w Tychowie
do budzetu Gminy.

wplyn~ly

juz

pieni~dze

W6jt p. Wojciech Stefanowski stwierdzil, ze mieszkancy gminy maj~ wplyw na powstawania fanTI
wiatrowych na ich terenie. Musz~ tez bye spelnione warunki, w tym mi~dzy innymi w zakresie
wplywu na srodowisko. JeSli takowych nie b~dzie , to wiatrak6w tez nie b~dzie.

Na zakonczenie Przewodnicz~cy obrad dokonal podsumowania i
obrad XXX Sesji Rady Gminy Slawno.

zamkni~cia

