Protok61 Nr XXXIII/2 0 10

z obrad Sesji Rady Gminy Slawno 13 lipca 201 Oroku.

Sesj~ rozpocz~to 0

godzinie 10.00.

Na stan 15 Radnych w obradach uczestniczylo 11 Radnych, co stanowi 73,33 % stanu Rady.
Nieobecni usprawiedliwieni : p. Krzysztof Wieczorek ,po Ryszard Sawicki, p.Dariusz Gofryk, p.Miroslaw
Malagowski.
W sesji uczestniczyli ponadto: W6jt p.Wojciech Stefanowski, zast~pca W6jta p.Henryk Lompert ,
Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta, Sekretarz Gminy p. Urszula Janusz, Radny Powiatu p. Ryszard
Kozlowski.
Otwarcie Sesji dokonal Przewodniczqcy Rady Gminy p. Jan Franas i powital wszystkich obecnych .
Nast~pnie,

na podstawie listy obecnoSci Radnych, stwierdzil wymagane quorum do przeprowadzenia

obrad i podejmowania prawomocnych uchwal.
Przewodniczqcy przedstawil porzqdek obrad Sesji:
l.Otwarcie Sesji:
-stwierdzenie quorum
-przyj~cie

porzqdku obrad

2.Przyj~cie

protok61u z poprzedniej Sesji.

3.wnioski i zapytania (interpelacje) Radnych.
4. Podj~cie uchwal w sprawie :

- zmian w budzecie Gminy Slawno na rok 2010,
- okreslenia zalozen i formy informacji
p61rocze,

0

przebiegu wykonania budzetu Gminy za l-sze

- udzielenia dotacji w 2010 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk6w,

-przyst'UJienia Gminy Slawno do Stowarzyszenia pod
Teleinformatyczna"

nazw~

"Zachodniopomorska Siee

5. Odpowiedzi na wnioski i zapytania (interpelacje) Radnych.
6.Wolne wnioski i zakonczenie.
Punkt 1
Przewodniczqcy przedstawit wniosek zfoiony przez Gmin~ 0 uzupefnienie porzqdku obrad dodajqc
uchwafy:
- w sprawie wsp6fdziafania w usuwaniu skutk6w powodzi i udzielenia wsparcia dla powodzian
-w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowosci Wrzesnica, Zukowo, Janiewice, Kwasowo na
lata 2009-2015.
Wyjasnien udzielifa Sekretarz Gminy p. Urszula Janusz.
Ponadto Przewodniczqcy Rady wni6sf 0 poddanie uchwafy w sprawie Radnego Jana Franasa.
W wyniku gfosowania "za" 11 Radnych, uzupefnienie porzqdku obrad zostafo przyj~te 11 gfosami.

Punkt2
Przewodnicz~cy

obrad wni6sl

0 przY.i~cie

protokoru z poprzedniej Sesji.

W wyniku glosowania "za"-l 0, protok6l z poprzedniej Sesji zostal przY.i~ty 10 glosami.

Punkt3
Radni zglosili

nast~uj~ce

wnioski i zapytania:

P. Radny Powiatowy Ryszard Kozlowski: na ostatniej sesji poruszona zostala sprawa
chodnik6w w miejscowosci L~towo. W ci~ 2 godzin zapadla decyzja przy udziale Soltysa z
L~towa, chodnik b~dzie, sfinansuje go Starostwo w calosci. Droga Gwiazdowo -Zukowo
L~towo zostanie uroczyscie odebrana 30 lipca 0 g.12.00. Chodnik w Smardzewie jest
finansowany 50% przez Gmin~ i 50% przez Starostwo.
Radny Palusinski: w Noskowie latano dziury drogowe, Firma kt6ra wykonywala to
zrobila a cz~se nie, zostawiono to i 2 tygodnie nic si~ z tym nie robi.

cz~se

P. Marek Szanel: wracaj~c do nieszcz~snych lamp we Wrzesnicy, nie trzeba bylo robie
zadnego projektu, w tej chwili firma z~da 4500 zl za 3 lampy.
Odbylo si~ spotkanie z ekspertami ds. farm wiatrakowych, ogloszenia wisialy wsz~dzie. W
Warszkowie notorycznie ktos je zdejmowal.

Zglaszalem wniosek do Przewodnicz'lcego Komisji Rewizyjnej i stworzenie bilansu na
koniec, co dla kt6rej wsi sit( wykonalo. Przedstawic czy byl rozw6j zr6wnowazony.
Przewodnicz'lcy Rady j. Franas: ogloszenie dotycz'lce spotkania nt. farm wiatrakowych
wisialo w sklepie na szybie za oknem. Zapewniam, ze zostalo dopiero w sobott( zdjt(te.
Radny W. Wit(cek: wyjasnil, ze wplynt(ly czynniki osobiste i nie m6g1 powolac Komisji .
Zapewnil, ze zrobimy to.
Radny Kozlowski: wyjasnil, ze dziury w Noskowie zostan'l zrobione, jest to latanie
sukcesywne.
Przewodnicz'lcy Rady przedstawil wniosek, kt6ry wplyn'll do Rady Gminy od Wojewody
(zal'lcznik do protokoru).
Punkt4
Przewodnicz'lcy obrad p. Jan Franas przedstawil kolejno projekty uchwal:
- zmian w budzecie Gminy Slawno na rok 2010
WyjaSnien udzielila Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta.
W wyniku glosowania -"za" bylo 11 . Rada Gminy podjt(la jednoglosnie
Uchwal~

Nr XXXII1I220/201O.Uchwala stanowi zal'lcznik do protokoru.

-- okreslenia zalozen i formy informacji
p6lrocze,

0

przebiegu wykonania budzetu Gminy za l-sze

Wyjasnien udzielila Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta.
P.Marek Szanel- zwr6cil sit( 0 wit(ksz'l szczeg6lowosc
Skarbnik Gminy p. Sapeta- zawsze dol'lczam szczeg6lowy budzet do material6w wysylanych,
ale prosZt( pytac ja wytrumaczt(.
W wyniku glosowania -"za" bylo 10, "przeciw" -1 glos . Rada Gminy podjt(la uchwalt( 10
glosami.
Uchwal~

Nr XXXII1I22112010.Uchwala stanowi zal'lcznik do protokoru

- udzielenia dotacji w 2010 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk6w,
W wyniku glosowania -"za" bylo 11. Rada Gminy podjt(la jednoglosnie
Uchwal~

Nr XXXIII1222/2010.Uchwala stanowi zalqGznik do protokoru.

-przystqpienia Gminy Slawno do Stowarzyszenia pod nazw'l "Zachodniopomorska Siec
Teleinformatyczna"

Wyjasnien udzielil p. Wojciech Skibinski.
W wyniku glosowania -"za" bylo 11. Rada Grniny podjt(la jednogtosnie
Uchwal~

Nr XXXIIII223/2010.Uchwala stanowi zal'lcznik do protokoru.

---w sprawie wsp6ldzialania w usuwaniu skutk6w powodzi i udzielenia wsparcia dla
powodzian
W wyniku glosowania -"za" bylo II. Rada Gminy podjt(la jednoglosnie
Uchwal~

Nr XXXIII/224/2010.Uchwala stanowi zal'lcznik do protokoru

-uchwala w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowosci Janiewice na lata 2009-2015
W wyniku glosowania -"za" bylo 11. Rada Gminy podjt(lajednoglosnie
Uchwal~

Nr XXXIII/22S/2010.Uchwala stanowi zal'lcznik do protokoru.

--uchwala w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowosci Zukowo na lata 2009-2015
W wyniku glosowania -"za" bylo 11. Rada Gminy podjt(la jednoglosnie
Uchwal~

Nr XXXIIII226/2010.Uchwala stanowi zal'lcznik do protokoru.

--uchwala w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowosci Kwasowo na lata 2009
2015
W wyniku glosowania -"za" bylo 11. Rada Gminy podjt(la jednoglosnie
Uchwal~

Nr XXXIII/227/2010.Uchwala stanowi zal'lcznik do protokoru.

---uchwala w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowosci Wrzesnica na lata 2009
2015
W wyniku glosowania -"za" bylo 11. Rada Gminy podjt(la jednoglosnie
Uchwal~

Nr XXXIII/228/2010.Uchwala stanowi zal'lcznik do protokoru.

Przewdnicz'lcy Rady Jan Franas-przedlozyl infonnacjt(, ze lokal w Brzesciu przy swietlicy
Grninna Sp6ldzielnia "SCh w Slawnie, kt6rej jest Prezesem dzieriawilo od Gminy od 32 lat
28 lat wczesniej, niz zostal Radnym. Pocz'ltkowo byl to klub rolnika a od 27 Iat jako sklep.
Grninna Sp6ldzielnia trzykrotnie skladala rezygnacjt( z prowadzenia tego sklepu, jednak na
wniosek Rady soleckiej , Sottysa i W6jta byl prowadzony. Ostatecznie zostal zarnknit(ty 26
kwietnia 201 Or. tj. przed wplynit(ciern skargi przez Pana Nowaka jak i wniosku Wojewody do
Rady Gminy. Sp6tdzielnia prowadzita ten sklep bardziej ze wzglt(d6w spolecznych niz
gospodarczych, gdyZ do tego sklepu doplacala. Sklep od trzech miesit(cy jest zarnknit(ty i
pomimo wywieszek 0 przeznaczeniu lokalu na sklep nie rna cht(tnych do jego prowadzenia z
uwagi na rnal'l ilosc rnieszkanc6w.

Radny Ryszard Arszylo-Set starsze osoby dla kt6rych brak sklepu jest wielkirn problernern.
Nie rnajet gdzie kupie chleba.
~

R~a Marianna Szamiel- skoro Przewoniczetcy Jan Franas larnie przepis, wobec tego czy ja
mogt(jako Radna otworzye klub w Slawsku?
Dlaczego teraz dostalisrny to pismo od Wojewody, przeciez rnozna to bylo wyslae razern z
materialami. To Set takie podrzuty, Pan Przewodniczetcy powinien wiedziee, ze my rnusirny
jako Radni to przeanalizowae. Nie mozemy podejrnowae uchwal wbrew obowi'l.Zlljetcego
prawa.
W 6jt Ominy Wojciech Stefanowski-sprawa sklepu, rnusirny patrzee kornpleksowo, jest to
jeden obiekt, jest sala widowiskowa, sklep, piwnica, jest licznik na pretd i wod\(., trzeba
opalae, do kwietnia obiekt uzytkowal OS, od kwietnia wisi w pr6Zni. Prosilern Pana Prezesa
Jana Franasa niech tam sklep bt(dzie. Na dole w piwnicy byl drugi sklep, umowa wygasla 30
kwietnia.Kiedy do piwnicy nalala sit( woda najemca p. Nowak sam rnusial zaplacie za straty.
Ja wynajetlern to na rnagazyn nie na sklep.
Napisalisrny pismo do Wojewody, ze na najblizszej sesji rozpatrzymy tet sprawt(.
Jest Radca Prawny, niech on sit( ustosunkuje do tej sprawy.
Radny Marek Szanel-dyskusja zboczyla z ternatu, nie dyskutujemy 0 sklepie, tylko 0
mandacie Radnego Jana Franasa. Skoro prawo powiada, ze nie powinien miee rnandatu to rue
powinien. Pamit(tacie panstwo jak na poprzedniej sesji proponowalern wprowadzie dwa
niewinne tematy do porzetdku obrad, wszyscy sit( bardzo oburzyli, jak rnozna to wprowadzie
tak znienacka bez przygotowania.
Problem mial bye rozwietzany do 30 czerwca, dzisiaj rnamy 13 lipca, czasu bylo duzo. Jestem
oburzony, ze nie dostarczono nam materialu wczesniej.
Zastt(pca W6jta Henryk Lompert-Rada z chwilet podjt(cia wiedzy na ten tern at rna trocht(
czasu. Od was zalezy kiedy podejmiecie decyzjt(.
Radca Prawny Marek Pawlowski- tlumaczyl, ze jego zdaniem wniosek
to jest obraza dernokracji.

0

odwolanie Radnego

Wedlug Radcy w demokratycznym paIlstwie, zeby kogos odsuwae za to, ze ktos tam kiedys
cos to jest obraza demokracji. Jestescie Rada panstwo podejrnijcie decyzjt(. Wojewoda chce
zeby Rada to wzit(la na siebit(.
Radna Mariannna Szarniel-zwr6cila sit( do Radcy Prawnego dlaczego nie zaopiniowal Pan
tego, to jest bardzo powazna uchwala. Niech Radca opieczt(tuje to. Kto larnie przepisy, musi
sit( pozegnae z rnandatem. Proszt( 0 przesunit(cie tego tematu na nastt(pnet sesjt(. Porzetdek
obrad byl zatwierdzony 0 godz. 10.00, a my otrzymalismy tet uchwalt( 0 10.45.
Radny Marek Szarniel- powolywanie sit( na inne przypadki nie rna znaczenia. Radny zwr6cil
sit( do Radcy Prawnego z zapytaniem czy Pan jest obroncet Radnego Jana Franasa, czy

prawnikiem wynaj«tym do pracy przez Urz'ld Gminy? Moim zdaniern celowo nie zostalo nam
to wyslane. Nie podejmowae w ogole tego tematu, przelozye temat na nast«pn'l. sesj«.
Dlaczego pismo od Wojewody dot. mandatu Radnego Jana Franasa nie przyszlo z wszystkimi
materialami na sesj«?
Prawo jest prawo i musimy je przestrzegae. Takim sposobern rozumowaniajaki przedstawil
p. Mecenas, to moglibysmy stosowae prawo dowolne.
Przewodnicz'l.cy Rady Jan Franas-obecnie jestem na urlopie, porz'l.dek obrad zaproponowany
byl przez Urz'l.d Gminy, uchwal« przygotowal Radca Prawny. Proponuje zeby Rada dzisiaj
zadecydowala czy b«dzie odwolanie czy nie.
Nast«pnie Przewodnicz'l.cy wniosl wniosek

0

rozstrzygni«cie tematu na dzisiejszej sesji.

W wyniku glosowania "za" bylo 8 glosow, "przeciw"-3 glosy. Radni 8 glosami przyj«li
wniosek na dzisiejsz'l. sesj«.
Przewodnicz'l.cy Rady Jan Franas-w momencie kiedy wplyn'l.l wniosek, nie prowadzilern
dzialalnosci.

-W sprawie mandatu Radnego Jana Franasa
W wyniku glosowania "za"utrzymaniem mandatu Radnego bylo 8 glosow, przeciw 2,
"wstrzymuj'l.cy"-l glos( Przewodnicz'l.cy Jan Franas wstrzymal silt od glosu)

Uchwalf Nr XXXIIIJ229/2010. Uchwala stanowi zal'l.cznik do protokoru.

Przewodnicz'l.cy Rady Jan Franas-wplyn'l.l wniosek od Radnego Ryszarda Arszylo z prosb'l. 0
uruchomienie sklepu w miejscowosci Brzescie(zal'l.cznik do protokoru).
Radny Marek Szanel-dlaczego Rada rna brae na swoje barki, ze jak zaglosujemy tak czy tak,
to mieszkancy nie b«d'l. mieli chleba. To jest szantaz. To jest nie na miejscu.
Radny Wladyslaw Wi«cek-dlaczego my nie mozemy podae r«ki, przeciez ci ludzie chc'l. tam
sklepJrzeba im pomoc.
Zwrocil silt do Radnego Marka Szanela, ze jak bylo cos dla jego wsi, to wszystko bylo
wporz'l.dku Jak byly do zatwierdzenia Plany Odnowy Miejscowosci za Wrzesnic'l. Pan
glosowal, jak byly z innej miejscowosci Pana glosy byly wstrzymuj'l.ce.
Radny Marek Szanel-Prosz« przywo!ae protoko!y. Pad! zarzut imienny, prosz« sprawdzie, czy
silt wstrzymywa!em przy zatwierdzeniu POM.
Przewodnicz'l.cy Rady Jan Franas- wplyn'l.l wniosek na rzecz Rady Gminy. Wniosek jest a ja
go wprowadzam.

Radny Marek Szanel-nikt nie jest przeciwko sklepowi, tylko pohtczenia to ze spraw&c
p.Franasa.
Radna Danuta Myziak-jakos mi to nie pasuje moralnie, ze my mamy podj&ce decyzjl(, czy w
Brzesciu rna bye sklep czy nie. Opini(( trzeba wydae, a nie, ze Rada rna podj&ce decyzjl( w tej
spraWle.
Radny Marek Szanel- Radni w tej materii nie powinni podejmowac decyzji, to jest
automatyczna decyzja GS.
Radca Prawny Marek Pawlowski- nie mozemy wyrazac zgody, tylko wydae opinil(.
Radny Marek Szanel-jajak wnioskowalem 0 wprowadzenie na poprzedniej sesji sprawl(
ciekn&ccych rynien przy kosciele, zostalem zgaszony.
Radny Lechoslaw Szach-panie Radny Szanel, mogi pan uzyskac 20.000 zi dla swojej wsi z
Urzl(du Pracy, z ktorych pan zrezygnowal. Bo Pan powiedzial, ze w tych pomieszczeniach,
ktore musialby Pan oddac jest biuro Stowarzyszenia, kt6rego Pan jest Prezesem.
Radny Marek Szanel-ja z zadnych pieni((dzy nie zrezygnowalem.
Radny Marek Szanel opuscil sesjt( Rady Gminy.
Przewodnicz&ccy Jan Franas przedstawil wniosek dot. funkcjonowania sklepu w miejscowosci
Brzescie, kt6ry wplyn&c1 od Radnego Ryszarda Arszylo( za1&ccznik do protokolu)
W wyniku glosowania 0 wyrazenie opinii dot wniosku "za"-9 glos6w, Radni przyjt(li wniosek
9 glosami.
Za pozytywnym wyrazeniem opinii w wyniku glosowania "za"-7 glos6w, "przeciw"-l glos,
Radni 7 glosami przyjt(li pozytywnie.
Radna Marianna Szamiel-ponownie spytala czy jako Radna moze prowadzic klub w swietlicy
w Slawsku.
Radny Palusinski-Radny Franas jest pracownikiem firmy GS.
W6jt Gminy Wojciech Stefanowski-odpowiedzial Radnej Mariannie Szamiel, ze nie moze
prowadzic klubu jako Radna.
Droga Gwiazdowo-Zukowo, Lt(towo- odbi6r bt(dzie 30 lipca, zapraszam ca1&c Radl( na
otwarcie. Komisja bt(dzie w Zukowie 0 godz 9.00 nt drogi.Budzet Gminy jest bardzo trudny.
Bilans dla kazdej miejscowosci-zrobimy.
Radna Marianna Szamiel-zwr6cila sit( z prosb&c do Prezesa GS Jana Franasa, aby cos zrobic w
sklepie w Slawsku, poniewaz klimatyzacja sit( popsula, tam jest ukrop, nie da sit( pracowac w
tych warunkach, proszt( przyjechac i zobaczye.
P. Jan Franas-podzit(kowal za informacj((.

Radny Wladyslaw Wit(cek-proszt( nie bronic Radnego, kaidy rna prawo do swojego zdania.

Na tym sesj(( zakoitczono

Protok61ant

Anna Czyz

Przewodnicz<\:.cy Rady

