PROTOKOL Nr XXXI/2010
z obrad Sesj i Rady Gminy Slawno w dniou 18 maja 2010 roku.

Sesja odbyla si~ w budynku Urz~du Gminy w Slawnie.
Sesj~ rozpocz~to 0 godzinie 10,00, a zakOIlczono 0 godzinie 11,30.

Na stan 15 Radnych w Sesji uczestniczylo 13 Radnych, co stanowi 86,7 % stanu Rady.
W Sesji uczestniczyli W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski, Z-ca W6jta p. Henryk Lompert,
Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta, Radny Powiatu Slawno p. Robert St~pien oraz przedstawiciele
mieszkanc6w Boleszewa i Rzyszczewa.

Otwarcia Sesji dokonal Przewodnicz~cy 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.

Przewodnicz~cy

przedstawil porz~dek obrad:

1. Otwarcie Sesji:
- stwierdzenie kworum,
- przyj~cie porz~dku obrad.
2. Przyj~cie protok6lu z poprzedniej Sesji.
3. Wnioski i zapytania ( interpelacje ) Radnych.
4. Podjecie uchwal, w sprawie :
- zmian w budzecie Gminy Slawno na 20 I 0 rok,
- zaci~ni~cia kredytu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazw~ "Budowa
wodoci~gu w miejscowosci Boleszewo gm. Slawno" oraz udzielenia pomocy finansowej na
realizacj~ zadania "Przebudowa dr6g powiatowych nr 0545Z oraz 546Z na odcinku
Gwiazdowo-Zukowo-L~towo" - 1.600.000 zlotych (jeden milion szes6set tysi~cy zlotych ),
- nabycia przez Gmin~ Slawno udzial6w sp61ki Zaklad Uslug Wodnych Sp61ka z
ograniczon~ odpowiedzialnosci~ z siedzib~ w Slupsku.
5. Odpowiedzi na wnioski i zapytania ( interpelacje ) Radnych.
6. Wolne wnioski i zakonczenie.

Radny p. Marek Szanel wni6s1

-

0

wprowadzenie do

porz~dku

obrad Sesji

nast~puj~cych

spraw:

dofinansowanie z budzetu Gminy naprawy rynien na kosciele we Wrzesnicy, w kwocie
2.500 zl i w sprawie tej odczytal pismo Rady Koscielnej przy Kosciele Filialnym we
Wrzesnicy Parafia Warszkowo,
w zwi~zku z przebudow~ wedlug nowego projektu linii energetycznej we Wrzesnicy prosil 0
jej· przedluzenie 0 trzy slupy oswietleniowe. W tej sprawie na\ezaloby podj~6 rozmow~ z
wykonawc~ i szybko dokona6 przeprojektowania tego zadania. Jego zdaniem nie spowoduje
to zwi~kszenia koszt6w oplat za energi~, przy wykorzystaniu nowszych 60 Vat lamp
oswietleniowych.

2
Przewodniczqcy obrad p. Jan Franas zaproponowal, by wniosku Radnego p. Szanela rue
wprowadzac na tej Sesji i rozpatrzyc go na nastepnej Sesji.
Poniewaz Radny p. Marek Szanel domagal
Przewodniczqcy obrad poddal go pod glosowanie.

Sl~

przyj~cia

przedstawionego

wniosku,

W wyniku glosowania "za" - 3 glosy, "przeciw" - 7 glos6w wniosek wi~kszosci'l glos6w zostal
oddalony.
Nast~pnie Przewodnicz'lcy obrad wni6s1 0 przyj~cie przedstawionego wczesniej porz'ldku obrad.

W wyniku glosowania "za" - 7 glos6w, "przeciw" - 2 glosy - porz'ldek obrad zostal przyj~ty
wiekszosci'l glos6w.
Punkt2
Przewodnicz'lcy obrad wni6s1

0 przyj~cie

protok61u z poprzedniej Sesji.

W wyniku glosowania "za" - 9 glos6w - protok61 z poprzedniej Sesji zostal przyj~ty wi~kszosci'l
glos6w.
Punkt 3
Radni wniesli nastepuj'lce wnioski i zapytania:

P. Marek Szanel ponownie wskazal na potrzeb~ lldzielenia pomocy finansowej na remont kosciola
we Wrzesnicy, tj wymian~ rynien. Wni6s1 tez 0 przedluzenie oswietlenia lllicznego, 0 trzy lampy, w
zwi'lzku z prowadzon'l przebudow'llinii energetycznej w tej wsi.
P. Dariusz Gofryk zwr6cil uwag~ na fakt zmiany procedury glosowania, a mianowicie pomini~cie
sformulowania " kto si~ wstrzymal". Jego zdaniem glosowanie bylo prowadzone tendencyjnie.

P. Danuta Myziak stwierdzila, ze Radny p. Szanel swoje wnioski powinien wczesniej zglosic na
Komisje, a nie przed sam'l Sesj'l.
P. Ryszard Arszylo llwaza, ze ksi'ldz jest gospodarzem parafii i to on powinien zaj'lc
wymiany rynien, a parafianie sami mog'l zebrac kwot~ 2.000 zlotych.

si~

spraw'l

P. Jan Franas wyrazil opini~, ze kwota 2.000 zlotych znajdzie si~ w blldzecie Gminy i pomoc
zostanie udzielona parafii we Wrzesnicy. Rada przyjmuje to jako wniosek i jako Przewodnicz'lcy
b~dzie za jego realizacj'l.
P. Donart Kowalewski poinfonnowal, ze w trakcie remontu drogi w okolicy L~towa przeniesiono
przystanek alitoblisOWY w drugie miejsce, w zwi'lzku z czym naJezaloby postawic odpowiedni znak
i oznaczyc pasami. Zwr6cil si~ tez z prosb'l 0 podj~cie dzialan w celu udroznienia studzienek, kt6re
pozakladano na drodze. Prosil W6jta 0 interwencje w tych sprawach.
P. Miroslaw Malagowski stwierdzil, ze wszyscy czekaj'l na
tym wies Bobrowice czeka juz ponad rok.

zwi~kszenie

oswietlenia ulicznego, w

3
P. Marek Szanel zapytal, czy zostaly juz wylozone plany w sprawie budowy silowni wiatrowych
oraz, czy zostala sporz'ldzona ekspertyza ich oddzialywania na srodowisko. Czy mozna si~ z tym
zapoznac, gdyz Komisja Wiatrakowa jeszcze dziala.
P. Danuta Myziak stwierdzila, ze zgodnie z regulaminem, z chwil'l. kiedy Komisja oddaje wnioski i
opinie automatycznie konczy dzialalnosc.
P. Marek Szanel stwierdzil natomiast, ze nie bylo uchwaly w sprawie przyj~cia wniosk6w i opinii
Komisji i dlatego Komisja w dalszym ci<tgu dziala.
P. Marianna Szamiel zwr6cila si~ z prosb'l. 0 popraw~ estetyki szkoly w Slawsku polegaj'l.cej na
naprawie chodnika i naprawe muru przy szkole.
Punkt4
Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta przedstawila projekt uchwaly w sprawie zmian w budzecie
Gminy na 2010 rok oraz uzasadnila potrzeb~ ich dokonania oraz udzielila wyj asnien na zadane
pytania.
W wyniku glosowania "za" - 13 glos6w - Rada Gminy
207/2010. Uchwala stanowi za1'l.cznik do protok61u.

podj~lajednoglosnie

UCHWALI;; Nr XXXII

Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta przedstawila kolejny projekt uchwaly w sprawie zaci<tgni~cia
kredytu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazw'l. "Budowa wodoci<tgu w miejscowosci
Boleszewo" gm. Slawno oraz udzielenia pomocy finansowej na realizacj~ zadania "Przebudowa
dr6g powiatowych nr 0545Z oraz 0546Z na odcinku Gwiazdowo-Zukowo-L~towo". Uzasadnila
jednoczeSnie potrzeb~ podj~cia przedmiotowej uchwaly.
Dodatkowych wyjasnien, na zadane pytania, udzielil p. Robert
Slawno.

St~pien

Radny Rady Powiatu

W wyniku glosowania "za" - 13 glos6w - Rada Gminy podj~lajednoglosnie UCHWALI;; Nr XXXII
208/20 IO. Uchwala stanowi za1'l.cznik do protok61u.
Przewodnicz'l.cy obrad p. Jan Franas przedstawil projekt uchwaly w sprawie nabycia przez Gmin~
Slawno udzia16w sp61ki Zaklad uslug Wodnych Sp61ka z ograniczon'l. odpowiedzialnosci'l. z
siedzib'l. w Slupsku.
Wyjasnien do projektu uchwaly udzielil W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski oraz p. Ryszard
Lesniewski Inspektor Urz~du Gminy.
W wyniku glosowania "za" - 13 glos6w - Rada Gminy
209/2010. Uchwala stano wi za1'l.cznik do protok61u.

podj~lajednoglosnie

UCHWALI;; Nr XXXII

Punkt5
Odpowiedzi na wnioski i zapytania udzielil W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski i poinformowal,
ze Gmina postara si~ wygospodarowa6 kwot~ 2.500 zlotych i pom6c w remoncie rynien w kosciele
we Wrzesnicy. Bardziej skomplikowan'l. spraw'l. b~dzie przedluzenie oswietlenia 0 3 lampy we
Wrzesnicy. Spraw~ rozwazy i przedstawi na nastepnej Sesji.

4

W sprawie przystanku w L~towie musi zlozye interpelacj~ do Starostwa Powiatowego. Rozwazony
zostanie tez problem poprawy estetyki szkoly w Slawsku.
Punkt 6
W wolnych wnioskach glos zabrali:
P. Marek Szanel i nawiqzal do sprawy budowy wiatrak6w na terenie gminy Slawno zwracaj'lc przy
tym uwag~, by byly budowane one tam gdzie S'l wyznaczone tereny w planie zagospodarowania
przestrzennego. Zapytal, w jakim procencie, do chwili obecnej , tereny te zostaly wykorzystane.
Jednoczesnie stwiedzil, ze wnioski Komisji Wiatrakowej powinny bye przyj~te przez Rad~ Gminy
na zasadzie uchwaly.
Mieszkaniec Boleszewa p. Knap przypomnial
sprawie budowy wiatrak6w na ich terenie.
P. Danuta Myziak poinfonnowala, iz
analizowae.

0

zlozonym przez mieszkanc6w tej wsi protescie w

przyj~la spraw~

wniesion'l przez p. Kanpa

P. Stefan Los poinformowal, ze jezeli wi~kszose mieszkanc6w
wiatrak6w, to on b~dzie za mieszkailcami wsi.

b~dzie

b~dzie

to

przeciwna budowie

P. Dariusz Gofryk zwr6cil uwag~ p. Losiowi, by nie skladal deklaracji za Rad~. Ponadto
poinformowal, ze byly pracownik Urz~du Gminy wr~cz represyjnie podchodzil do Sohysa wsi
Rzyszczewo w sprawie budowy wiatrak6w.
P. Lechoslaw Szach poinfonnowal obecnych, ze od 22 maj'l br b~dzie rozdawana zywnose. Akcj~ t~
prowadzi Stowarzyszenie z Warszkowa, gdyz dzialalnose tak'l mog'l prowadzie jednostki
pozarz'ldowe.
P. Marianna Szamiel wyrazila negatywn'l opini~ w sprawie budowy wiatrak6w. Wczesniej Rada
podejmowala uchwaly nie znaj'lc zasad ich funkcjonowania i oddzialywania na srodowisko.
Wedlug opinii ekspert6w wiatrak powinien stae co namniej 800 metrow od zabudowan. Jej zdaniem
sprawa ta wymaga ponownego rozpatrzenia.
P. Wladyslaw Palusinski stwierdzil, ze wiatraki nie S'l szkodliwe dla srodowiska.

zamkni~cia

Na zakonczenie Przewodnicz'lcy obrad p. Jan Franas dokonal podsumowania i
obrad XXXI Sesji Rady Gminy Slawno.

