Protokol Nr XXXVI/201 0

z obrad Sesji Rady Gminy Slawno 8 listopad 2010roku.

Sesj~ rozpocz~to 0

godzinie 10.00.

Na stan 15 Radnych w obradach uczestniczyto 14 Radnych, co stanowi 93,33 % stanu Rady.
Nieobecni usprawiedliwieni: p. Krzysztof Wieczorek.
W sesji uczestniczyli ponadto: W6jt p.Wojciech Stefanowski, zast~pca W6jta p.Henryk Lompert ,
Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta, p. Sekretarz Gminy Urszula Janusz, Radny Powiatowy p. Robert
St~pien,

Kierownik GOPS Dominika Wr6bel oraz Soltysi.

Otwarcie Sesji dokonat Przewodniczqcy Rady Gminy p. Jan Franas i powitat wszystkich obecnych.
Porzqdek obrad:
1.0twarcie Sesji:
-stwierdzenie quorum
-przyj~cie

porzqd ku obrad

2.Przyj~cie

protok6tu z poprzedniej Sesji.

3.lnformacja W6jta Gminy 0 realizacji zadan w okresie mi~dzy Sesjami.
4.Wnioski i zapytania (interpelacje) Radnych.
5.

Podj~cie

uchwat w sprawie:

- zmian w budzecie Gminy Slawno na 2010 rok,
- zatwierdzenie taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodt( i zbiorowe odprowadzanie sciekow,
- szczegolowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarz<\dowymi i podmiotami
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie
projektow aktow prawa miejscowego w dziedzinach dotycz<\.cych dzialalnosci statutowej tych
organizacji, '
-wyrazenia zgody na zawarcie umowy najmu na pomieszczenie strychu 0 powierzchni 15,19
m2 mieszcz<\.cy sit( w budynku nr 42 usytuowanego na dziake oznaczonej geodezyjnie nr
242/2 polozonej w obrt(bie wsi Bobrowice gm. Slawno na okres dziesit(ciu lat,
-zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowosci Lt(towo na lata 2009-2015,

-uchwalenia "Programu wspolpracy Gminy Slaw no z organizacjami pozarzetdowymi i innymi
podmiotami na 2011 rok",
-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwietzywania Problemow Alkoholowych i Narkomanii
na 2011 rok.
6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania (interpelacje) Radnych.
7.Wolne wnioski i zak0l1czenie.
Punkt 1
Nast~pnie,

na podstawie listy obecnosci radnych, stwierdzit wymagane quorum do przeprowadzenia

obrad i podejmowania prawomocnych uchwal.
Przewodniczqcy przedstawit porzqdek obrad.
Radny W.

Wi~cek:

wni6s1 wniosek 0

poprawk~

w uchwale dot. najmu strychu, zamiast najmu

powinno bye uiyczenie a metrai nie wynosi 15,19 a prawie 60 m2, uiyczenie na 30 lat.
Przewodniczqcy J. Franas: wnioskuj~ na wyraienie zgody przyj~cia wniosku Radnego Wi~cka
W wyniku glosowania "za" 14 glos6w, Radni przyj~1i wniosek jednoglosnie.
Przyj~cie

porzqdku obrad.

W wyniku glosowania za przyjc:(ciem porzetdku obrad bylo 14 Radnych, porzetdek obrad zostal
przyjc:(ty jednoglosnie.
Punkt 2
Przyj~cie

protokolu z poprzedniej sesji.

W wyniku glosowania "za' 14 glos6w, Radni

przyj~li

protok61 jednoglosnie.

Punkt 3
Informacja W6jta Gminy 0 realizacji zadan w okresie mi~dzy Sesjami (zalqcznik do (protokolu).
Punkt 4
Mieszkaniec Warszkowa R. Stachowiak: wystqpil do W6jta z listem otwartym(zalqcznik do protokolu).
Punkt 5

Przewodniczetcy obrad p. Jan Franas przedstawil kolejno projekty uchwal:
- zmian w budzecie Gminy Slawno na 2010 rok,
Wyjasnien udzielila p. Skarbnik Krystyna Sapeta.
W wyniku glosowania -"za" bylo 14, Radni przyjc:(Ji uchwalc:(jednoglosnie.

UCHWALF; Nr XXXVII240/2010. Uchwala stanowi zahtcznik do protokoru.
- zatwierdzenie taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wod(( i zbiorowe odprowadzanie sciekow,
Wyjasnien udzielil pracowni Grniny p. Ryszard Lesniewski.
W wyniku glosowania-"za" bylo 14, Radni przyj((li uchwal((jednoglosnie.

UCHWALF; Nr XXXVII24112010. Uchwala stanowi zalC\.cznik do protokoru
- szczeg6lowego sposobu konsultowania z organizacjarni pozarzC\.dowymi i podrniotarni
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie
projekt6w aktow prawa rniejscowego w dziedzinach dotyczC\.cych dzialalnosci statutowej tych
organizacji,
Radny M. Szanel: konsultacje byly i nic z nich nie wynika. Proponowalbyrn, aby w uchwale
znalazl si(( § 8 IIRada ustosunkuje si~ do gtosowania jawnego i imiennego" .
Za wprowadzenie zmian przez Radnego M. Szanel:
W wyniku glosowania -"za" bylo 14, Radni przyj((li wprowadzenie zrnian jednoglosnie.
W wyniku glosowania- "za" bylo 14, Radni przyj((li uchwal(( po zrnianach jednoglosnie.

UCHWALF; Nr XXXVII242/2010. Uchwala stanowi zalC\.cznik do protokoru
. -wyraZenia zgody na zawarcie urnowy najrnu na pornieszczenie strychu 0 powierzchni 15,19
rn2 rnieszczC\.cy si(( w budynku nr 42 usytuowanego na dzialce oznaczonej geodezyjnie nr
242/2 polozonej w obr((bie wsi Bobrowice gm. Slawno na okres dziesi((ciu lat,
W wyniku glosowania -"za" bylo 14, Radni przyj((li uchwal(( jednoglosnie.

UCHWALF; Nr XXXVII243/2010.Uchwala stano wi zalC\.cznik do protokoru.
-zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowosci L((towo na lata 2009-2015,
W wyniku glosowania -"za" bylo 14, Radni przyj((li uchwal((jednoglosnie.

UCHWALF; Nr XXXVII244/2010.Uchwala stanowi zalC\.cznik do protokoru.
-uchwalenia "Programu wspolpracy Grniny Slaw no z organizacjarni pozarzC\.dowymi i innymi
podrniotarni na 2011 rok",
W wyniku glosowania -"za" bylo 14, Radni przyj((li uchwal((jednoglosnie.

UCHWALF; Nr XXXVII24S/2010.Uchwala stanowi zalC\.cznik do protokoru.
-Gminnego Prograrnu Profilaktyki i RozwiC\.Zywania Problern6w Alkoholowych i Narkornanii
na 2011 rok.

•

Przewodnicz'\:cy J. Franas: dlaczego w punkcie 9 jest wpisana tylko dzialalnose swietlic
Bobrowiczki i Smardzewo
W6jt Gminy Wojciech Stefanowski: One dzialaj,\: i chcemy je utrzyma6, w przyszlosci trzeba
powit(kszye, ale zostawmy to przyszlej radzie.
W wyniku glosowania -"za" bylo 14, Radni przyjt(li uchwalt(jednoglosnie.

UCHWALF; Nr XXXVII246/2010.Uchwala stanowi zal,\:cznik do protokolu.
Punkt6
Radna M. Szamiel: Wyst£UJila z prosb,\: 0 dowozy na wybory do urn.
W6jt Gminy Wojciech Stefanowski: kaidy komitet moze dowozie, my nie damy rady.
Skarbnik K. Sapeta: srodki, jakie otrzymujemy to na diety komisji, wyposazenie lokali .
Przewodnicz'\:cy Franas: czy Komitety jakby chcialy to mog'\: wynaj,\:e autobus.
W6jt Gminy Wojciech Stefanowski: tak
Soltys wsi Radoslaw L. Kryszewska: lepiej autobus z gminy, zeby ludzie nie czuli sit(
skr((powani.
Mieszkaniec Warszkowa R. Stachowiak: organizacja przez Komitety w dniu wybor6w, to jest
jawne lamanie prawa ordynacji. Niezgodne z prawem.
Radny PowiatowyR. Stt(pien: Podzit(kowal w imieniu Starosty, na rt(ce Przewodnicz,\:cego
zlozyl podzit(kowania dla Radnych Gminy Slawno.
Zwr6cil sit( do p.R.Stachowiaka , ze swoim wyst£UJieniem robi sobie kampanie wyborczet, a
jak wiadomo w urzt(dzie nie powinno sit(jej robie.
Punkt7
Radny W. Wit(cek: podzit(kowal wszystkim Radnym, W6jtowi, Skarbnikowi, sekretarzowi, za
to ze nigdy nie zostawili nas w potrzebie. Mielismy odrt(bne zdania, bardzo dobrze, szanujt(
wszystkich. Chct( podzit(kowae Radnej D. Myziak, za to ze droga zostala zrobiona na koloni
w Bobrowiczkach.
Radny Wit(cek: odnosnie listu otwartego zwr6cil uwagt( panu Stachowiakowi, ze jesli by cos
zrobil dla Gminy to m6glby dyskutowae.
Przewodnicz,\:cy J. Franas: podzit(kowal Radnym, Soltysom za 4 letni'\: kadencjt(, za
wsp6lpract(, wzajemne zrozumienie i poszanowanie. Mam poczucie, ze wiele oczekiwan nie
zostalo spelnionych. Gminajest w dobrej sytuacji finansowej, gdyi zadluzenie na koniec br.
stanowi 10% budzetu przy mozliwosci zadluzenia 60%.

•

Wielu dotychczasowych radnych, soltys6w ubi ega sit( ponownie 0 mandat radnego, zyczt(
Wam ponownego wyboru i dobrej owocnej pracy w ko\ejnej kadencji.
Jednak pamit(tajmy, ze Radnym, Soltysem, w6jtem czy Prezesem sit( bywa a czlowiekiem sit(
jest.
W6jt Gminy Wojciech Stefanowski: Podzit(kowal wszystkim Radnym, Soltysom za
wsp6lpract(, wrt(czyl podzit(kowania i drobne upominki .

Na tym zakonczono Sesjt(.

Przewodnicz'lcy Rady

PRZEWODNICZi\CY
RadYGminy

/anFranas

