'.
PROTOKOL Nr XXXIV/2010
z obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Slawno w dniu 12 sierpnia 2010 roku.

Sesja odbyia sif( w budynku Urzf(du Gminy w Slawnie.
Sesjf( rozpoczf(to

0

godzinie 10,00, a zakonczono

0

godzinie 11,30.

Na stan 15 Radnych w obradach uczestniczyio 9 Radnych, co stanowi 63,33 % stanu Rady.
Nieobecni usprawiedliwieni: Stefan Los, Bogusiawa Zasada, Marianna Szamiel, Krzysztof
Wieczorek, Wiadysiaw Palusinski.
W Sesji uczestniczyli ponadto: W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski, radca prawny UG p. Marek
Pawiowski, Sohysi wsi Rzyszczewo i Smardzewo oraz przedstawiciele mieszkanc6w gminy.

Otwarcia Sesji dokonai Przewodniczqcy Rady Gminy p. Jan Franas i powitai
wszystkich obecnych. Nastf(pnie, na podstawie listy obecnosci Radnych, stwierdzii wymagane
kworum do przeprowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwai.

Przewodniczqcy przedstawii porzqdek obrad :
l. Otwarcie Sesji

- stwierdzenie kworum,
- przyjf(cie porzqdku obrad.
2. Przyjecie protok6iu z poprzedniej Sesji.
3. Podjf(cie uchwaiy w sprawie zmiany podziaiu Gminy Siawno na okrf(gi wyborcze oraz
liczby radnych wybieranych w kazdym okrf(gu przyjf(tego uchwaiq Nr XXVIIl93/2002
Rady Gminy Siawno z dnia 12 czerwca 20002 roku.
4. Wolne wnioski i zakonczenie obrad,

P. Marek Szanel wni6si 0 wycofanie z porzqdku obrad punktu dotyczqcego: przyjf(cia protok61u z
poprzedniej Sesji, Uzasadnil, izjest to Sesja nadzwyczajna j nie bylo czasu na zapoznanie sif( zjego
tresci q. Zaproponowai, by protok61 przyjqc na kolejnej Sesji.
Przewodniczqcy obrad p. Jan Franas poddal wniosek pod giosowanie, w wyniku kt6rego "za" - 9
glos6w, Rada Gminy wniosek przyjf(ia jednoglosnie.
Nastf(pnie Przewodniczqcy obrad wni6s1
wprowadzonej zmiany.

0

przyjf(cie porzqdku obrad z uwzglf(dnieniem

W wyniku giosowania "za" - 9 glos6w - Rada Gminy porzqdek obrad przyjf(fa jednoglosnie.
Punkt 3
Przewodniczqcy obrad przedstawil projekt uchwaly w sprawie zmiany podziaiu Gminy Slawno na
okrf(gi wyborcze oraz liczby radnych wybieranych w kaidym okregu, przyjf(tego uchwalq Nr
XXVII193/2002 Rady Gminy Siawno z dnia 12 czerwca 2002 roku.

2
W przedmiotowej sprawie glos zabral W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski i poinformowal, ie
proponowane zmiany dokonuje si~ na prosb~ SOfectw Bobrowiczki i Bobrowice, kt6re Sq w
bezposrednim solectwie i od dluiszego czasu zgodnie ze sobq wsp6lpracujq, zwiqzani Sq r6\\'lliei
wi~zami rodzinnymi, tak jak bylo do 2002 roku. Natomiast wsie Rzyszczewo i Smardzewo Sq
bardziej ze sobq zwiqzane i jako wsie popegeerowskie mogq wsp61nie pozyskiwac srodki z tego
tytulu na rozw6j. Dodal, ie zmiany te nie powodujq zmiany granic obowdu glosowania, do kt6rego
przynaleiq okr~gi, jak r6wniez Jiczby radnych wybieranych w danym okr~gu.
Przewodniczqcy obrad zapytal obecnych na Ses,ii Sohys6w wsi Rzyszczewo i Smardzewo
w tej sprawie.

0

ich

opini~

Soltysi p. p. Piotr Grudniewski i Ryszarda Chochol wyraziJi
wyborczego.

zgod~

na wlqczenie ich wsi do jednego

okr~gu

Nast~pnie

Przewodniczqcy przeprowadzil glosowanie, w vvyniku kt6rego "za" - 9 glos6w - Rada
Gminy podj~la jednoglosnie UCHWAL~ Nr XXXIV /230/20 10
0
zmianie uchwaly Nr
XXVII193 /2002 Rady Gminy Sla\\'l1o z dnia 12 czerwca 2002 roku w sprawie podzialu Gminy
Sla\\'l1o na okr~gi wyborcze oraz liczby radnych wybieranych w kazdym okregu. Uchwala stanowi
zalqcznik do protok6lu.

Punkt 4
Szanel poinformowal obecnych na Sesji, ie Wojewoda Zachodniopomorski
nadzorczym uchylil uchwaly Rady Gminy podj~te na Sesji w dniu 15 czerwca
2010 roku, w sprawie wstrzymania wykonania uchwal ( w ilosci 5 ) dotyczqcych budowy
elektro\\'l1i wiatrowych na terenie gminy Slawno . Nadmienil przy tym , ie proponowal uchylenie
tych lIchwal. lednak radca prawny przystawal za wstrzymaniem. Wyrazil opini~, ze Rada Gminy
wyprodukowala "buble legislacyjne", kt6re zostaly zakwestionowane przez radc6w prawnych
Wojewody Zachodniopomorskiego. \-Vni6sl 0 zapoznanie z tresci q rozstrzygni~c Wojewody
obecnych na obradach Sesji. Ponadto zwr6cil si~ z prosbq, by w sprawie tej wypowiedzial si~ radca
prawny.
P.

Marek

rozstrzygni~ciem

Obecni na Sesji zapoznani zostali z tresci q roztrzygni~c nadzorczych Wojewody
Zachodniopomorskiego , w kt6rych stwierdza niewazniosc uchwal podj~tych przez Rad~ Gminy, tj:
Nr XXXIII21 0/2010 , Nr XXXIII211 120 J 0, Nr XXXIII212 /20 10, Nr XXXIII213 /20 10, Nr
XXXIII214 /20 10.
Nast~pnie

wyjasnien udzielil radca prawny p. Marek Pawlowski wedlug, kt6rego Sq podstawy do
zaskarienia roztrzygni~c nadzorczych Wojewody do Sqdu Administracyjnego ( opinia pra\\'l1a w
zalqczeniu ). Zaproponowal, ii w sprawie tej przygotllje niezb~dne dokumenty. Poinformowal, ze
Rada Gminy musi podjqc uchwal~ w sprawie zaskarienia tych uchwal.

W sprawie tej zabrali r6wniei glos mieszkancy gminy uczestniczqcy w obradach Sesji wyrazajqc
negatywnq opini~ w przedmiocie uchylenia przez Wojewod~ uchwal Rady Gminy. Wyrazili w
dalszym ciqgu sprzeciw przeciwko budowie silowni wiatrowych na terenie gminy SiaWllO. Ich
zdaniem Wojewoda przekroczyl swoje uprawnienia uchylajqc podj~te uchwaly w tej sprawie.
Zatem trzeba podjqc stosowne kroki, by nie dopuscic do realizacj i uchwal zezwalajqcych na
budow~ tychze silowni wiatrowych.

3
Radni p. Marek Szane! i p. Danuta Myziak wniesli
mowa wyzej, do Sqdu Administracyjnego.

0

zaskarzenie roztrzygni«c Wojewody,

0

kt6rych

PoniewaZ sprawa uchy!onych uchwal rostrzygni«ciem nadzorczym Wojewody nie byla
przewidziana w porzqdku obrad tej Sesji i nie przygotowano odpowiednich material6w ( uchwaly )
Przewodniczqcy obrad p. Jan Franas przedstawil jako wniosek :
o zaskarzenie rozstrzygni«c nadzorczych Wojewody Zachodniopomorskiego do wyzej
wymienionych uchwal,
i poddajqc pod glosowanie zapytal, kto jest "za" zaskarzeniem tych rozstrzygni«c
Administracyjnego.

do Sqdu

W wyniku glosowania "za" - 5 glos6w - Rada Gminy wi«kszosci q glos6w przyj«la wniosek w
sprawie zaskarzenia rozstrzygni«c nadzorczych Wojewody Zachodniopomorskeigo do wyzej
wymienioch uchwal, do Sqdu Administracyjnego. Upowazniono radc« prawnego Urz«du Gminy do
przygotowania stosownych dokument6w tej sprawie.

Na zakonczenie Przewodniczqcy obrad dokonal podsumowania i zamkni«cia
obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Slawno.
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