PROTOKOL Nr XXXIII20 10
z obrad Sesji Rady Gminy Siawno w dnill 15 czerwca 2010 roku

Sesja odbyla

si~

w budynku

Sesj~ rozpocz~to 0

Urz~du

Gminy Slawno.

godzinie 10,00, a zakonczono

0

godzinie 12,30.

Na stan 15 Radnych w Sesji uczestniczylo 14 Radnych, co stanowi 93,3 stanu Rady.

W Sesji uczestniczyli: W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski, Z-ca W6jta p. Henryk Lompert,
Sekretarz Gminy p. Urszula Janusz, Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta, Radni Rady Powiatu
Slawno p.p. Robert St~pien, Ryszard Kozlowski, Radca Prawny UG p. Marek Pawlowski,
Inwestorzy Firm Wiatrakowych, przedstawiciele mieszkanc6w gminy Siawno.

Otwarcia Sesji dokonal PrzewodniczEtcy Rady Gminy p . Jan Franas i powital
wszystkich obecnych. Nast~pnie, na podstawie listy obecnosci Radnych, stwierdzil wymagane
kworum do przeprowadzenia obrad i poelejmowania prawomocnych uchwal.

PrzewoelniczEtcy obrad przedstawil porzEtdek obrael:

1. Otwarcie Sesji
- stwierdzenie kworum,
- przyj~cie porzEtdku obrad.
2. Przyj~cie protok6lu z poprzedniej Sesji.
3. Wnioski i zapytania ( interpelacje ) Radnych.
4. Podj~cie uchwal, w sprawie :
- zmiany uchwaly Rady Gminy Slawno Nr XXII127/2009 z dnia 25 marca 2009 roku w
sprawie wyrazenia zgody na wsp6ldzialanie i udzielenie Powiatowi Slawienskiemu pomocy
w zakresie realizacji zadania: "Przebudowa dr6g powiatowych nr 0545Z oraz 0546Z na
odcinku Gwiazdowo-Zukowo-L~towo"
- zmian w budzecie Gminy Slawno na 2010 rok,
- zatwierdzenie taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wod~
zbiorowe odprowadzania
sciek6w,
- udzielenia pomocy finansowej ella powodzian.
5. Oelpowiedzi na wnioski i zapytania ( interpelacje ) Radnych.
6. Wo1ne wnioski i zakonczenie.
PrzewodniczEtcy obrad wni6s1
sprawle:

0

wprowadzenie do porzEtdku obrad dw6ch projekt6w uchwal, w

uzyczenia gruntu, polozonego w Warszkowie dzialka nr 773/7 i 773/ 11 ,
wyrazenia zgody na zamian~ nieruchomosci we wsi Stary Krak6w.

Wyjasnien w przedmiotowej sprawie udzielila Sekretarz Gminy p. Urszllia Janusz.

2
Nast~pnie

Przewodniczqca Komisji Rolnictwa, Przemyslu i Handlu p. Danuta Myziak wniosla
wprowadzenie do porzqdku obrad kolejnych projekt6w uchwat, a mianowicie:

0

wstrzymania wykonania uchwaly N r XIXIl 06/2008 z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie
przystqpienia do
sporzqdzenia zmiany
mleJscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego gminy Slawno dla lokalizacji elektrwoni wiatrowych w cz~sci obr~bu
geodezyjnego Rzyszczewo, Bobrowiczki, Bobrowice i Boleszewo w gminie Slawno,
wstrzymania wykonania uchwaly Nr XXVIII / 187/2010 z dnia 24 marca 2010 roku w
sprawie przystqpienia do sporzqdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Slawno, w okolicy miejscowosci Smardzewo w gminie Slawno,
wstrzymania wykonania uchwaly Nr XXVIIII188 /2010 z dnia 24 marca 2010 roku 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 infrastrukturq,
wstrzymania wykonania uchwaly Nr XXVIIIIl85/2010 z dnia 24 marca 2010 roku w
sprawie przystqpienia do sporzqdzenia zmiany studium uwarunkowan i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego gminy Slawno, w celu wyznaczenia teren6w pod
lokalizacj~ farmy elektrowni wiatrowych "WARSZKOWO" na obszarze administracyjnym
gminy,
wstrzymania wykonania uchwaly Nr XXV II II 186/20 10 z dnia 24 marca 2010 roku w
sprawie przystqpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Slawno, dla lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych "WARSZKOWO" wraz z
urzqdzenia infrastruktury towarzyszqcej
oraz uzasadnila potrzeb~ podj~cia takich uchwaJ, podajqc mi~dzy innymi brak konsultacji inwestora
z mieszkancami okolic, w kt6rych mialyby powstac wiatraki. W zwiqzku z czym powstalo wiele
niejasnosci i niedom6wiel1. Zatem podj ~ cie tych uchwal jest uzasadnione.
Przewodniczqcy obrad odczytal r6wniez pismo W6jta Gminy Slawno wnioskujqce odstqpienie od
rozpatrywania temat6w zwiqzanych z fannami wiatrowymi na terenie Gminy, pozostawiajqc
spraw~ do decyzji Rady Gminy wybranej na kolejnq kadencj~.
P. Marek Szanel wni6s1 0 wprowadzenie "trybuny obywatelskiej" z uwagi na liczb~ mieszkanc6w
gminy przybylych na Sesj~ oraz umozliwienie wypowiedzenia si~ wszystkim, kt6rzy w sprawie
wiatrak6w chcq zabrac glos.
Przedstawione propozycje do wprowadzenia do porzqdku obrad Sesji zostaly
nastestepujqcy:

przyj~te

w spos6b

Dwa pierwsze projekty uchwal - jednog~osnie,
Kolejne pi~c projekt6w uchwal- 9 glosami.
Przewodniczqcy obrad zaproponowal, by ze wzgl~du na ilosc przybylych os6b na
zabierajqcych glos trwala pi~c minut. Radni propozyj~ przyj~li jednoglosnie.
Punkt 2
Przewodniczqcy obrad zapytal
Radni uwag nie wniesli.

0

uwagi do tresci protok61u z poprzedniej Sesji .

Sesj~

wypowiedz

3
Nast~pnie

w wyniku glosowania "za"- 14 glos6w - protok6l z poprzedniej Sesji zostal
jednoglosnie.

przyj~ty

Punkt3
Realizuj'lc ten pUnkt porz'ldku obrad, glos zabrali:
P. Marek Szanel i zapytal na jakim etapie jest realizacja lego wniosku w sprawie podl'lczenia trzech
lamp ulicznych w kierunki na koloni~ we Wrzesnicy. Prosil tez 0 wyjasnienie sprawy
dofinansowania zalozenia rynien na kosciele w tej wsi. Wni6s1 ponadto uwagi do wniosku W6jta
Gminy w sprawie wstrzymania budowy farm wiatrowych, na kt6rym zabraklo podpisu lego i
Radnego Gofryka. Uwaza, iz wzi~to tu pod uwag~ ich opcj~ polityczn'l.
P. Donart Kowalewski ponowil wniosek 0 budow~ chodnika we wsi L~towo przy okazji remontu
drogi na odcinku Gwiazdowo - L~towo. Wskazal tez na wci'lZ istniej'lcy problem z przepustem na
tej drodze, kt6ry nie odbiera wody.
P. A. Olszewski odni6s1 si~ do sprawy budowy wiatrak6w. lego zdaniem Radni zniwecz'l dwuletni'l
prac~ inwestor6w, kt6rzy juz r6wniez poniesli duze koszty. Dodal, ze inwestorzy podj~li prace w
momencie wykonania studium uwarunkowail i kierunk6w zagospodarowania gminy. lako
mieszkaniec Gminy jest przerazony decyzj'l Rady Gminy w sprawie wstrzymania realizacji
podjetych wczesniej uchwal umozliwiaj 'lcych budow~ wiatrak6w. Dodal, ze w tej sytacji Gmina
b~dzie zmuszona rozliczyc si~ z inwestorami i zwr6cic poniesione naklady. Prosil zatem 0
przemyslenie tej decyzj i i wzi~cie pod uwag~ przyszlosci Gminy.
P. Boguslawa Zasada nawi'lzuj'lC do projektu uchwaly w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe
zaopatrzenie w wod~ zapytala, na jakiej podstawie powstaly rozbieznosci cenowe dla miejscowosci
K wasowo i Warszkowo
P. S. Mazur Przedstawiciel Inwestora "AGRA" i stwierdzil, ze uchwala w sprawie budowy
wiatrak6w w okolicy Rzyszczewa i Boleszewa podj~ta zostala w 2008 roku i to jednoglosnie.W
zwi'lzku z tym inwestor podj'll pewne dzialania, na kt6re poniesione zostaly koszty. Przygotowano
porozumienie z W6jtem Gminy na wykonanie, ze strony inwestora, okreslonych inwestycji na rzecz
gminy. Nadmienil, ze do chwili obecnej Sp6lka przygotowala cztery mieszkania dla mieszkanc6w
610ku kolejowego oraz wyremontowano swietlic~ dla Stowarzyszenia Rzyszczewa . Wykonano
przyl'lcza energetyczne, na co poniesiono duze naklady. Przy budowie wiatrak6w musz'l bye
zachowane wszelkie obowiqzuj'lce nOlmy. Nikt nie pozowoli na to, by zle oddzialywaly na
srodowisko. Zwr6cil si~ z prosb'l:, by spraw~ rozwazye ponownie i nie podejmowae zbyt
pochopnych decyzj i. W innym przypadku inwestor b~dzie zmuszony domgagae si~ zwrotu
poniesionych koszt6w.

Mieszkaniec Slawska zapytal, czy inwestorzy znaj'l warunki unijne obowiazujqce przy budowie
wiatrak6w oraz, czy byly prowadzone konsultacje z mieszkailcami gminy. Nast~pnie stwierdzil, ze
nie rna zadnych informacji na temat szkodliwosci oddzialywania wiatrak6w na srodowisko. Wyrazil
sprzeciw budowie wiatrakow na terenie gminy Slavmo.
P. Marianna Szamiel r6wniez wyrazila opini~, ze spoleczenstwo nie bylo informowane 0
szkodliwych skutkach pracy wiatrak6w. Radni r6wniez nie byli tego swiadomi i dlatego uchwaly te
zostaly podj~te pochopnie. Przyznala, ze Radni popelnili b1'ld, kt6ry jest jednak do naprawienia.
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Uwaza, ze Gmina jest zawiatraczana, co z pewnosci q nie jest korzystne dla jej mieszkanc6w. Zatem
podj~cie proponowanych uchwal jest zasadne.
P. Tomaszewski mieszkaniec Rzyszczewa r6wniez prosil 0 wstrzymanie budowy wiatrak6w.
Uwaza, ze nalezy jeszcze poczekac, az b~dq wszystkie badania i konsultacje.
P. Ryszarda Chochol, Soltys wsi Smardzewo stwierdzila, ze Rada Gminy trzy lata temu glosowala
za budowq wiatrak6w, majqc tak naprawd~ niewielkq wiedz~ na ten temat. Wskazala przy tym na
fakt niekorzystnego oddzialywania wiatrak6w na srodowisko, co potwierdzaj q prowadzone w tym
przedmiocie badania. Polska jest w Unii Europejskiej i obowiqzujq tu pewne zasady. Jako przklad
podala Niemcy, gdzie fanny wiatrowane budowane Sq 5 km od dom6w, natomiast w gminie funduje
si~ 500 metr6w. Zatem mieszkancy Gminy majq prawo powiedziec "nie" i m6wiq "nie". Dodala, ze
Rada Gminy jest dla spoleczenstwa, a nie dla inwestora i trzeba r6wno traktowac Slawsko jak i
Smardzewo.
P. Momot ze Slawska wyrazil innq opini~ i stwierdzil, na podstawie uzyskanych infonnacji od
ekspert6w, ze elektrownie wiatrowe stanowi q przyjaznq energi~ dla srodowiska.
P. Marek Szanel stwierdzil, ze zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, tereny pod
budow~ elektrowni wiatrowych Sq przeogromne i do tego nie rna zadnych przeciwnosci. Natomiast,
to 0 co jest sp6r, to jest atrakcyjny obszar Gminy i tam spoleczenstwo wiatrak6w nie chce. Ponadto
stwierdzil, ze inwestor rozpoczynajqc prace, robil to na wlasne ryzyko poniewaz studiwn nie
otwiera drogi do inwestycji.
P. Piotr Grudniewski, Soltys wsi Rzyszczewo poinformowal przedstawiciela "AGRY" 0
trudnosciach mieszkanc6w bloku kolejowego w zasiedleniu przygotowanych dla nich mieszkan, nie
majq wody oraz zbyt drogi czynsz. Podzi~kowal za uzyczenie swietlicy, nadmieniajqc jednoczesnie,
ze wczesniej takowej ich pozbawiono i przeznaczono na mieszkanie dla pogorzelc6w z Boleszewa.
P. Knap z Boleszewa oraz inni zabierajqcy glos wyrazili sprzeciw budowie silowni wiatrowych na
terenie Rzyszczewa oraz Boleszewa.
P. Ryszard Kozlowski, Radny Rady Powiatu poinformowal, ze do Izby Rolniczej takZe wplyn~la
negatywna opinia w sprawie przeksztalcenia grunt6w II i III klasy pod budow~ silowni wiatrowych
i Izba opini~ t~ podtrzymuje. Starostwo Powiatowe nie blokuje budowy wiatrak6w, gdyz nie rna
zadnego wplywu na Gmin~. Rada Gminy sarna decyduje 0 swoim terenie. Odni6s1 si~ tez do
sprawy remontu drogi i budowy przy tej okazji chodnika w L~towie, kt6ra rozpatrywana byla na
posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Powiatu. Z uwagi na koszty, budowa chodnika jest na
obecnq chwil~ niemozliwa.
P. Eliza Wqtlowska, przedstawicielka inwestora sprostowala wypowiedz przedm6wcy infonnujqc,
ze Starostwo Powiatowe r6wniez opiniuje i sklada wnioski tak do studium jak planu
zagospodarowania przestrzennego gml11y. Plan zagospodarowania przestrzennego gminy
uzgadniany jest z Zarzqdem Powiatu.
P. Wladyslaw
Slawno.
Wniosek

0

Wi~cek

wni6sl

0

zakonczenie dyskusji na temat budowy wiatrak6w na terenie gminy

zakonczeniu dyskusji

przyj~to

9 glosami.

5

P. Marek Szanel wskazal na maple tereny wynaczone w gminie Slawno pod
wiatrowych.

budow~

silowni

Punkt4
Przewodnicza,cy obrad p. Jan Franas zaproponowal, by w pierwszej kolejnosci przystqpi6 do
podejmowania uchwal w sprawie wiatrak6w z uwagi na obecnosc inwestor6w i mieszkanc6w
gminy.
Radni wyrazili

zgod~

i w zwiqzku z tym przystqpiono do realizacji tego pUnktu porz'!..dku obrad .

Przewodniczqcy obrad przedstawial kolejno projektu uchwal, w sprawie :
-

wstrzymania wykonania uchwaly Nr XIX/] 0612008 z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie
planu
zagospodarowania
przystqpienia do
sporzadzenia
zmiany
mleJscowego
przestrzennego gminy Slawno, dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w cz~sci obr~bu
goedezyjnego Rzyszczewo, Bobrowiczki, Bobrowice i Boleszewo w gminie Slawno.

W wyniku glosowania "za" - 13 glos6w - Rada Gminy podj~la
XXXIII21 0/20 1O. Uchwala stanowi zalqcznik do protok6lu.

wi~kszosciq

glos6w UCHWALF.; Nr

wstrzymania wykonania uchwaly Nr XXVIIII187/2010 z dnia 24 marca 2010 roku w
sprawie przystqpienia do sporzqdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Slawno, w okolicy miejscowosci SMARDZEWO w gminie Slawno ..
W wyniku glosowania "za" - 12 glos6w - Rada Gminy podj~la
XXXIII21 1120 10. Uchwala stanowi zalqcznik do protok6lu.
-

wi~kszosciq

glos6w UCHWALF.; Nr

wstrzymania wykonania uchwaly NR XXVIIII188/20 10 z dnia 24 marca 2010 roku w
sprawie przystqpienia do sporz'l.dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Slawno, w rejonie miejscowosci NOSKOWO w gminie Slawno pod
lokalizacj~ zespolu elektrowni wiatrowych z niezb~dnq infrastrukturq.

W wyniku glosowania "za" - 12 glos6w - Rada Gminy wi~kszosciq glos6w
N r XXXIII212/20 1O. U chwala stanowi zalqczni k do protok6lu.
-

UCHWALF.;

wstrzymania wykonania uchwaly Nr XXVIII / 185/2010 z dnia 24 marca 2010 roku w
sprawie przystqpienia do zmiany studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania
przestrzennego gminy Slawno, w celu vv'yznaczenia teren6w pod lokalizacj~ fanny
elektrowni wiatrowych "WARSZKOWO" w obszarze administracyjnym gminy.

W wyniku glosowania "za" - 12 glos6w - Rada Gminy wi~kszosciq glos6w
Nr XXXIII213/20 1O. Uchwala stano wi zalqcznik do protok6lu.
-

podj~la

podj~la

UCHWALF.;

wstrzymania wykonania uchwaly N r XXVIII1186 /20] 0 z dnia 24 marca 2010 roku w
sprawie przystqpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Slawno, dla lokalizxacji farmy elektrowni wiatrowych 'WARSZKOWO" wraz z
urzqdzeniami infrastruktury towarzyszqcej.
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W wyniku glosowania "za" - 12 glos6w - Rada Gminy wi~kszosciq glos6w
Nr XXXIIl214/201 O. Uchwala stanowi zalqcznik do protok61u.

podj~la UCHWAL~

zmiany uchwaly Rady Gminy Slawno Nr XXIII27/2009 z dnia 25 marca 2009 rok w
sprawie wyraZenia zgody na wsp61dzialanie i udzielenie Powiatowi Slawienskiemu pomocy
w zakresie realizacji zadania: "Przebudowa dr6g powiatowych Nr 0545Z oraz 0546Z na
odcinku Gwiazdowo-Zukowo-L~towo.
W wyniku glosowania "za" - 12 glos6w - Rada Gminy wi~kszosciq glos6w
Nr XXXII/215/20l0. Uchwala stanowi zalqcznik do protok61u.
-

podj~la UCHWAL~

zmian w budzecie Gminy Slawno na 2010 rok.

Dodatkowych wyjasnien do projektu uchwaly udzielila Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta.
W wyniku gfosowania "za" - 13 glos6w - Rada Gminy wi~kszosciq glos6w
Nr XXXIII2I6/2010. Uchwala stanowi zalqcznik do protok61u.
-

zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w

wod~

podj~la UCHWAL~

i zbiorowe odprowadzanie sciek6w.

WyjaSnien do projektu uchwaly udzielil Inspektor UG p. Ryszard Lesniewski.
W wyniku glosowania "za"- 10 glos6vv, "pzreciw" - 2 glosy - Rada Gminy wi~kszosciq glos6w
Nr XXXIII217/2010. Uchwala stano wi zalqcznik do protok61u.

podj~la UCHWAL~

-

udzielenia pomocy finansowej dla powodzian.

W tej sprawie Przewodniczqcy obrad p. Jan Franas odczytal pismo W6jta Gminy Slawno
uzasadniajqce potrzeb~ podj~cia takiej uchwaty. Pismo w zalqczeniu.
Nast~pnie

W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski w wyniku rozwaZan zaproponowal, by na ten cel
wygospodarowa6 kwot~ 50.000 zlotych.

W wyniku dyskusji Radni jednoglosnie przyj~li propozycj~ udzielenia pomocy powodzianom w
kwocie 50.000 zlotych. Uchwala w tej sprawie podj~ta zostanie w momencie wygospodarowania
takiej kwoty w budzecie Gminy.
-

uzyczenia gruntu polozonego w Warszkowie dzialka nr 77317 i 773/11.

W wyniku glosowania "za" - 13 glos6w - Rada Gminy wi~kszosciq glos6w
XXXIII218/201 O. Uchwala stanowi zalqcznik do protok61u.
-

wyrazenia zgody na

zamian~

podj~la UCHWAL~

Nr

nieruchomosci we wsi Stary Krak6w, gm. Slawno.

Wyjasnien udzielila Przewodniczqca Komisji Rolnictwa, Przemyslu i Handlu.
W wyniku glosowania "za" - ]3 gtos6w - Rada Gminy wi~kszosciq glos6w
XXXIII2l9/20 1O. Uchwala stanowi zalqcznik do protok61u .

podj~la UCHWAL~

Nr
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Punkt5
Odpowiedzi na wnioski i zapytania udzielil W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski i na wsti(pie
poinformowal, ze aby podfa,czyc dodatkowe lampy oswietlenia ulicznego we Wrzesnicy konieczne
jest opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie stosownego pozwolenia, co z uwagi na brak
pienii(dzy jest niemozliwe do wykonania. Rozmowi( w tej sprawie przeprowadzil z Dyrektorem
Zakladu Energetycznego p. Barylq. Poinformowal tez, i.e pieniqdze na zakup rynien do kosciola we
Wrzesnicy zostaly przyznane. Zatem trzeba rynny zakupic i przyniesc fakturi(, a Gmina zaplaci.
W sprawie budowy chodnika w Li(towie, przy okazji remontu drogi powiatowej, bi(dzie rozmawial
z Powiatowym Zarzqdem Dr6g.
Poinformowal tez, ze w miesiqcu lipcu Gmina przekaze na konto Starostwa Powiatowego kwoti(
1.600.000 zlotych, zgodnie z podpisanym porozumieniem w sprawie udzialu Gminy w remoncie
drogi powiatowej na odcinku Gwiazdowo-Zukowo-Li(towo, po uzyskaniu kredytu na ten cel.
P. Wladyslaw Wii(cek poinformowal, ze nie wszyscy mieszkancy Bobrowiczek majq pojemniki na
smieci i nie wiadomo gdzie je wYWOZq. We wsi plynq tez gnojowice. Uwaza, ze w tej sprawie
trzeba podjqc kroki decyzyjne. Doprowadzic, by wszyscy mieszkancy mieli te pojemniki.
P. Ryszard Lesniewski poinformowal, ze kazdy mieszkaniec wsi powinien miec podpisanq umowi(
na pojemniki i wyw6z nieczystosci. Mozna w tej sprawie podjqc decyzje, gdyz wszystko jest do
udowodnienia, ale zacznq sii( problemy i moze dojsc do tego, ze za wyw6z nieczystosci placic
bi(dzie Gmina ze swojego budzetu. Nie ukrywa, ze jest to sprawa problematyczna.
P. Marianna Szamiel zglosila podobnq spraw~ ze Slawska. Dwadziescia os6b me posiada
pojemnik6w na smieci i wywozi je na Grodzisko.
P. Dariusz Gofryk poinformowaf, ze po "Biegu Swii(c6w" do chwili obecnej w lesie lezq tasmy,
kt6re mogq rozkladac sii( do 500 lat. Poza tym wyglqda to nieestetycznie i w zwiqzku z tym
nalezaloby to uporzqdkowac.
P. Marianna Szamiel zadeklarowala,ze razem z dziecmi teren ten uporzqdkuje.
P. Danuta Myziak zglosila, ze w Smardzewie na drodze rolnej nie ma kto sciqc swierk6w, a Gmina
obiecala wczesniej, ze to spraWq sii( zajmie.
P. Ryszard Lesniewski poinformowal, ze decyzja na wycii(cie tych swierk6w zostafa wydano i
wyrazil zdziwienie, ze do tej pory nie zostala wykonana. W zwiqzku z tym zajmie sii( ponownie tq
sprawq.

Na zakonczenie Przewodniczqcy p. Jan Franas dokonal podsumowania i
zamknii(cia obrad XXXII Sesji Rady Gminy Slawno.

