Protok61 Nr XXXV/2010

z obrad Sesji Rady Grniny Slawno 15 wrzesnia 201 Oroku.

Sesj~ rozpocz~to

0

godzinie 10.

00

Na stan 15 Radnych w obradach uczestniczylo 12 Radnych, co stanowi 80 % stanu Rady.
Nieobecni usprawiedliwieni: p. Krzysztof Wieczorek ,p. Miroslaw Malagowski, p.Dariusz Gofryk,
W sesji uczestniczyli ponadto: W6jt p.Wojciech Stefanowski, Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta,
Sekretarz Gminy p. Urszula Janusz, kierownik GOPS p. Dominika Wr6bel.
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 przedstawi! porzqdek obrad Sesji:
l.Otwarcie Sesji:
-stwierdzenie quorum
-przyj~cie

porzqdku obrad

2 . Przyj~cie

protok61u z poprzedniej Sesji.

3.lnformacja W6jta Gminy 0 realizacji zadan w okresie mi~dzy Sesjami.
4.Wnioski i zapytania (interpelacje) Radnych.
5. Przyj~cie sprawozdania z wykonania budzetu Gminy za I p61rocze 2010 roku.
6 . Podj~cie

uchwal w sprawie:

- zrnian w budzecie Grniny Slawno na rok 2010,
- trybu prac nad projektem uchwaly budzetowej i szczeg61owosci rnaterial6w informacyjnych
towarzysz'lcych projektowi budzetu,
- przeniesienia na rzecz Grniny Slawno prawa uzytkowania wieczystego do nieruchornosci
gruntowych, po zlikwidowanyrn odcinku linii kolejowej Slawno-Korzybie,

-sprzedazy bez przetargu dzialek 0 nr 36811,368/2,368/3,368/5,368/6,36817,368/8,368/9,
polozonych we wsi Bobrowiczki gm. Slawno na kt6rej zlokalizowana jest przepompownia
sciek6w,
-kupna dzialki nr 7/2 polozonej we wsi Bobrowiczki gm. Slawno na kt6rej zlokalizowanajest
przepompownia sciek6w,
-wyrazenie zgody na rozlozenie na raty kwoty wyniklej z ekwiwalentnej zamiany
nieruchomosci we wsi Stary Krak6w gm. Slawno,
-zaskarzenia rozstrzygni((c nadzorczych Wojewody Zachodniopomorskiego,
-zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowosci Warszkowo na lata 2009-2015.
7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania (interpelacje) Radnych.
8.Wolne wnioski i zakOl1czenie.
Punkt 1
W wyniku gtosowania w sprawie przyj~cia porzCldku obrad "za" 12 Radnych, porzCldek obrad zostat
przyj~ty

jednogtosnie.

Punkt2
Przewodnicz'tcy obrad wni6s1

0

przyj((cie protokoru z przedostatniej Sesji.

Uwagi
Radny Marek Szanel zasugerowal iz jego zdaniem brak jest zapisu cyt.: "opuscil sesj(( Rady
Gminy twierdz'tc iz nie zgadza si(( ze sposobem wprowadzania uchwal"
W wyniku glosowania "za"-11, "przeciw" 1 glos protok61 z poprzedniej Sesji zostal przyj((ty
11 glosami.
Przewodnicz'tcy obrad wni6s1

0

przyj((cie protokoru z ostatniej sesji.

W wyniku glosowania "za" 12 glos6w, protok61 zostal przyj((ty jednoglosnie.

Punkt3
Informacja W6jta Gminy
protokoru).

0

realizacji zadan w okresie mi((dzy Sesjami (zal'tcznik do

Punkt4
Radni zglosili nast((puj'tce wnioski i zapytania:

P. Knap mieszkaniec Boleszewa- zapytal czy w zwi'\.zku z bud ow'\. wodociqgu jest male
przeoczenie, bo na koloni nie rna hydrantu. Jest to za duzy odcinek, zeby byl tylko 1 hydrant.
Moja prosba , aby zamontowac dwa hydranty.
P. Knap mieszkaniec Boleszewa- naprawienie drogi, kt6rajest nieprzejezdna (Boleszewo),
nie mam drogi dojazdowej do domu, brakuje 14 m, jak to rozwi'\.zac.
P.Stachowiak- zapytal czy zarz'\.dzenie z dnia 22 lipca dot. zmian organizacyjnych w biurze ,
to zwil:(kszenie 0 3 stanowiska w Gminie czy jakies przesunil:(cia.
Radna Marianna Szamiel: zaalarmowala, ze jak pada deszcz to nie mozna wejsc do swietlicy
bo wybija woda, zasugerowala ze moze rynny s'\. zapchane, prosila 0 odwodnienie swietlicy.
Radny Marek Szanel: poruszyl sprawl:( oswietlenia do p. Sledz, ten czlowiek zyje od kilku
miesil:(cy bez pr'\.du. Powodern odl'\.czenia bylo to ze podobno ten pan nabral tego swiatla, on
twierdzi, ze tak nie bylo. Trzeba t'\. sprawl:( wyjasnic.
Radny Donart Kowalewski: kolo boiska w Ll:(towie cictgJe stoi woda, trzeba by bylo to jakos
zrobic, zeby ta woda si(( nie zbierala, pan kt6ry rna tartak zrobilby to, ale czy jest jakas szansa
ze Gmina zwr6ci mu chociaZ za paliwo.
Radny Ryszard Sawicki: proszl:( 0 polatanie drogi w Radoslawiu, autobusy nie chc'\.jezdzic.
Tam jest tragedia.
Radna Marianna Szamiel: zglosila, iz w Tokarach swiatlo si(( zapala wczesniej niz w
Radoslawiu, w kwestii oszczl:(dnosci proszl:( 0 zbadanie tego faktu.
Radna Danuta Myziak: odczytala protok6l komisji rolnictwa (zal'\.czony do protokolu).
Przewodnicz'\.cy Jan Franas: prosba, aby wnioski przedkladac wczesniej, zebysmy mogJi
przygotowac uchwale, zapoznac sil:( z wnioskami. Gmina ustosunkuje sil:( co do realizacji.
Punkt5
Przyj~cie

sprawozdan.ia z wykonania budzetu Gminy za I p6lrocze 2010 roku.

P. Skarbni Krystyna Sapeta udzielila wyjaSnien.
Przewodn.iczqcy poddal sprawozdanie pod glosowanie.
W wyn.iku glosowania "za" 12, sprawozdanie przyj~to jednoglosnie
Punkt 6

Przewodnicz'\.cy obrad p. Jan Franas przedstawil kolejno projekty uchwal:
- zmian w budzecie Gminy Slawno na rok 2010
W wyniku glosowania -"za" bylo 12. Rada Gminy podjl:(la jednoglosnie

Uchwalf Nr XXXV/23112010.Uchwala stanowi zal'lcznik do protokoru.

- trybu prac nad projektem uchwaly budzetowej i szczeg6lowosci material6w infonnacyjnych
towarzysz'lcych projektowi budzetu,
Radny Marek Szanel: czy mozna szczeg6lowy budzet
Skarbnik Gminy Krystyna Sapeta: budzet nie wymaga tego.
W wyniku glosowania -"za" bylo 12. Rada Gminy podj~la jednoglosnie
Uchwalf Nr XXXV123212010.Uchwala stanowi zal'lcznik do protokoru.

- przeniesienia na rzecz Gminy Slawno prawa uzytkowania wieczystego do nieruchomosci
gruntowych, po zlikwidowanym odcinku linii kolejowej Slawno-Korzybie,
Radny Marek Szanel: zapytal czy to cos b((.dzie kosztowalo

Gmin~.

Przewodnicz'lcy Jan Franas: Koszty notarialne, tak jak jest uj~te w uchwale.
W6jt Gminy Wojciech Stefanowski: wazymy sprawt(, ze kanaliza b~zie szla tym
torfowiskiem, sprawa si((. ci'lgnie 4-5 lat, jest patent rozmowy mi~dzy Gmin'l i
Nadlesnictwem.
W wyniku glosowania -"za" bylo 12. Rada Gminy podj((.la jednoglosnie
Uchwalf Nr XXXV1233/10.Uchwala stanowi zal'lcznik do protokoru.

-sprzedaiy bez przetargu dzialek 0 nr 36811,368/2, 368/3, 368/5, 368/6, 36817, 368/8, 368/9,
polozonych we wsi Bobrowiczki gm. Slawno na kt6rej zlokalizowana jest przepompownia
sciek6w,
Radna Danuta Myziak: udzielila wyjasnien.
Radny Marek Szanel: czy sprzedaj'lc te dzialki nie ograniczarny mozliwosci Gminy?
W wyniku glosowania -"za" bylo 12. Rada Gminy podj((.lajednoglosnie
Uchwalf Nr XXXV1234/10.Uchwala stanowi zal'lcznik do protokoru.

-kupna dzialki nr 7/2 polozonej we wsi Bobrowiczki gm. Slawno na kt6rej zlokalizowana jest
przepompownia sciek6w,
W wyniku glosowania -"za" bylo 12. Rada Gminy

podj~la jednoglosnie

Uchwalf Nr XXXV/23S/2010.Uchwala stanowi zal'lcznik do protokoru.

-wyrazenie zgody na rozlozenie na raty kwoty wyniklej z ekwiwalentnej zamiany
nieruchomosci we wsi Stary Krak6w gm. Slawno,

W wyniku glosowania -"za" bylo 12. Rada Gminy podjt(lajednoglosnie

Uchwalf Nr XXXV/236/2010.Uchwala stanowi zal'l.cznik do protokoru.
-zaskarzenia rozstrzygnit(c nadzorczych Wojewody Zachodniopomorskiego,
Przewodnicz'l.cy Jan Franas: na poprzedniej sesji podjt(lismy wniosek do Wojewody w
sprawie zaskarzenia, w wyniku rozmow z UW, musi bye uchwala.
W wyniku glosowania -"za" bylo 7. Rada Gminy wit(kszosci'l. glosow podjt(la

Uchwalf Nr XXXV/237/2010.Uchwala stanowi zal'l.cznik do protokoru.

-zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowosci Warszkowo na lata 2009-2015.
W wyniku glosowania -"za" bylo 12. Rada Gminy podjt(la jednoglosnie

Uchwalf Nr XXXV/238/2010.Uchwala stanowi zal'l.cznik do protokoru.
Punkt7
Odpowiedzi Wojta.
Jesli chodzi
to.

0

drugi hydrant w Boleszewie to muszt( sit( spotkac z kosztorysantem i uzgodnie

Droga w Boleszewie, jest zalecone odnowienie drogi, to jest sprawa Agencji.
Swietlica w Slawsku i problem z wod'l. wybijaj'l.c'l., zbadam sprawt(.
Co do sprawy p. Sledzia to trzeba wyjasnic, zajmiemy sit( t'l. spraw'l..
Jesli chodzi 0 Lt(towo i to boisko, to mamy trocht( kamienia ale on sit( nie nadaje tam, wyslt(
specjalistt( zeby zbadal t'l. sprawt(.
Droga Radoslaw- tam jezdz'l. cit(zkie samochody WOZ'l.C drzewo, nadlesnictwo mowi: ze oni
nie wywOZ'l. tylko przewoznicy.
Zwrocimy uwagt( na oswietlenie w Tokarach.
Kierownik GOPS p. Dominika Wrobel: zwrocila uwagt(, na palone budynki mieszkalne,
Radni przyznawali 5000 zl, a teraz na budynki gospodarcze 6000 z1.
Proszt(

0

przekazanie wniosku do mnie.

Przewodnicz'l.cy Jan Franas: przedstawil Radnym uchwalt( w sprawie wspoldzialania z Gmin'l.
Miejsk'l. Slawno w zakresie przebudowy ulic I Pulku Ulanow, Marii Curie-Sklodowskiej i
Wojska Polskiego w Slawnie. Zwroci sit( z prosb'l. 0 wl'l.czenie jej do dzisiejszego porz'l.dku
obrad.

W6jt Gminy Wojciech Stefanowski udzielil wyjasnien.
W wyniku glosowania za przyj«ciem uchwaly do porzqdku obrad "za" 12 Radnych, przyj«to
jednoglosnie.
- w sprawie wsp6ldzialania z Gmin<\. Miejsk<\. Slawno w zakresie przebudowy ulic I Pulku
Ulan6w, Marii Curie-Sklodowskiej i Wojska Polskiego w Slawnie.

W wyniku glosowania -"za" bylo 12. Rada Gminy podj«la jednoglosnie
Uchwal~

Nr XXXV/239/2010.Uchwala stanowi zal<\.cznik do protokolu.

Na zakonczenie Przewodnicz<\.cy obrad p. Jan Franas dokonal podsumowania i zamkni«cia
XXXV Sesji Rady Gminy.

Protok61ant

Anna CzyZ

Przewodnicz<\.cy Rady

