PROTOKOL Nr XI/2008
z obrad Sesji Rady Gminy Slawno w dniu 20 lutego 2008 roku.

Sesja odbyla siy w budynku Urzydu Gminy w Slawnie.
Sesjy rozpoczyto

0

godzinie 10,00, a zakonczono

0

godzinie 11,30.

Na stan 14 Radnych w Sesji uczestniczylo 12 Radnych, co stanowi 85,7 % stanu Rady.
W Sesji uczestniczyli: W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski, Z-ca W6jta p. Henryk
Lompert, Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta, Przewodnicz~cy Rady Fundacji Partnerstwo
Dorzecze Slupi p. Jaroslaw Lichacy.

Sesjy otworzyl Przewodnicz~cy Rady Gminy p. Jan Franas i powital wszystkich
obecnych. Nastypnie, na podstawie listy obecnosci Radnych, stwierdzil wymagane kworum
do przeprowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwal.
Przewodnicz~cy

przedstawil porz~dek obrad:

l. Otwarcie Sesji,
- stwierdzenie kworum,
- przyjyci porz~dku obrad.
2. Przyjycie protok6lu z poprzedniej Sesji.
3. Wnioski i zapytania ( interpelacje ) Radnych.
4. Pojycie uchwal, w sprawie:
- zmian w budzecie Gminy na 2008 rok,
- zatwierdzenie projektu realizowanego przez Szkoly Podstawow~ w Zukowie pod
tytulem " Siygaj po wiycej - angielski dla malych i duzych" wsp6lfinansowanego ze
srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego.
5. Odpowiedzi na wnioski i zapytania ( interpelacje ) Radnych.
6. Wolne wnioski i zakonczenie.
Jednoczesnie wni6s1 0 wprowadzenie do porz~dku obrad, w punkcie 4, dodatkowego
podpunktu, tj podjycie uchwaly w sprawie przyst~ienia Gminy Slawno do Fundacji pod
nazw~" Partnerstwo Dorzecza Slupi".
Wyjasnien w przedmiotowej sprawie udzieli, obecny na Sesji, p. Jaroslaw Lichacy
Przewodnicz~cy Rady Partnerstwa Dorzecza Slupi.
Przedstawiony porz~dek obrad, w wyniku glosowania, zostal przyjyty jednoglosnie.
Punkt2
Przewodnicz~cy

obrad zapytal

Radni uwag nie wnieSli.

0

uwagi do tresci protok6lu z poprzedniej Sesji.

2
Nast~pnie

w wyniku glosowania "za" 12 glos6w - protok6l z poprzedniej Sesji zostal
przyj~ty jednoglosnie.
Punkt3

P. Marek Szanel w zwi~zku z tyrn, ze ponownie zostala zwolana pospiesznie zwolana Sesja
zaproponowal, by kazdernu Radnernu zalozye e' rnailow~ skrzynk~ pocztow~ w celu
zapewnienia sprawnego obiegu inforrnacji. Wszystkie wazne inforrnacje powinny w
jednakowyrn czasie docierae do wszystkich Radnych. Decyzja w tej sprawie powinna zostae
podj~ta do koilCa Sesji.
Wni6sl tez, by od nast~pnego razu przy wszelkich dokurnentach dotycz~cych zrnian w
budzecie grniny, opr6cz dzialu i rozdzialu pisae dokladne wyjasnienia, gdyz nie wiadorno 0
co chodzi i nie rna rnozliwosci przygotowania sie do dyskusji.
Nast~pnie wni6sl 0 udzielenie wszechstronnej pornocy prawnej Radnej P. Myziak, kt6r~
dotkn~lo nieszcz~scie. Radni rnusz~ zadbae, by pornoc t~ otrzyrnala. Natorniast winni
spowodowania pozaru rnusz~ poniese odpowiednie kary.
Punkt4
Przewodnicz~cy

obrad przedstawil projekt uchwaly w sprawie zrnian w budzecie Grniny na
2008 rok. lednoczesnie dodal, iz z przedstawionego projektu uchwaly rnozna wyczytae,
czego zrniany dotycz~. To bylo tez powodern zwolania w trybie pilnyrn Sesji, a tyrn
bardziej, ze Grnina pozyskuje pieni~dze z zewn~trz.

Nast~pnie

Skarbnik Grniny przedstawila i orn6wila poszczeg61ne zrnIany w budzecie
proponowane w przedrniotowyrn projekcie uchwaly.
Dodatkowych wyjasnien udzielila p. Agnieszka Gajewicz zatrudniona w
do pozyskiwania srodk6w unijnych.

Urz~dzie

Grniny

Po wysluchaniu wyjasnien Przewodnicz~cy obrad przeprowadzil glosowanie, w wyniku
kt6rego "za"- 12 glos6w - Rada Grniny podj~lajednoglosnie UCHWALE Nr XII56/2008 w
sprawie zrnian w budzecie Grniny na 2008 rok. Uchwala stanowi zal~cznik do protok6lu.
Kolejny projekt uchwaly dotyczyl:
" Partnerstwo Dorzecza Slupi"

przyst~ienia

Grniny Slawno do Fundacji pod

nazw~

Inforrnacji w tej sprawie udzielil Przewodnicz~cy Fundacji "Partnerstwo Dorzecza Slupi" p.
laroslaw Lichacy inforrnuj~c rni~dzy innyrni 0 Prograrnie Leader +, kt6rego efektern rna
bye poprawa warunk6w zycia na wsi czyli zr6wnowazony, zintegrowany i trwaly rozw6j
obszar6w wiejskich. Szczeg6lowa inforrnacja w zal~czeniu.
Odpowiedzial r6wniez na zadawane przez Radnych pytania.
Pozytywn~ opini~

w sprawie
Agnieszka Gajewicz.

przyst~ienia

Grniny Slawno do Fundacji wyrazila takze p.

3

Po przeprowadzeniu dyskusji i wys!uchaniu wyjasnien Przewodnicz'lcy obrad wni6s!
przeg!osowanie przedmiotowego projektu uchwaly.
W wyniku g!osowania "za" - 12 g!os6w - Rada Gminy
XI/57/2008. Uchwala stanowi za1'lcznik do protok61u.

podj~!ajednog!osnie

0

UCHWALE Nr

Przewodnicz'lcy obrad przedstawi! projekt uchwaly w sprawie: zatwierdzenia projektu
realizowanego przez Szko!~ Podstawow'l w Zukowie pod tytu!em " Si~gaj po wi~cej 
angielski dla malych i duzych" wsp6Hinansowanego ze srodk6w Europejskiego Funduszu
Spo!ecznego.
Do projektu uchwaly wyjasnien udzielHa p. Agnieszka Gajewicz.
Nast~pnie

w wyniku g!osowania "za" - 12 g!os6w - Rada Gminy
UCHWALE Nr XII58/2008. Uchwa!a stanowi za!'lcznik do protok6!u.

podj~!a

jednog!osnie

Punkt5
Odpowiadaj'lc na wnioski i zapytania W6jt p. Wojciech Stefanowski wyjasnil pow6d
zwo!ania w trybie pilnym Sesji Rady Gminy, jakim jest przyj~cie do budzetu pozyskanych z
zewn'ltrz funduszy. Srodki te zostaly przydzielone poza Gmin'l wi~c tym bardziej nalezy je
wykorzystac.
Pomoc dla poszkodowanej w pozarze jest i b~dzie udzielana.
Poinformowa!, ze dla kazdego Radnego b~dzie za!ozona skrzynka pocztowa.
Punkt6
Poniewaz w wolnych wnioskach nikt z obecnych g!osu nie zabra! Przewodnicz'lcy dokona!
podsumowania i zamkni~cia obrad XI Sesji Rady Gminy.

~k1lant

~n

LISTA OBECNOSCI
Radnych na Sesji Rady Gminy Slawno w dniu 20 lutego 2008 roku

1. Los Stefan

Boleszewo

2. Zasada Boguslawa

Kwasowo

3. Malagowski Miroslaw

Bobrowice

4.

Wi~cek

Wladyslaw

. wada.:.

Bobrowiczki

5. Szamiel Marianna

Slawsko

6. Gofryk Dariusz

Slawsko

7. Sawicki Ryszard

Radoslaw

8. Franas Jan

Warszkowo

9. Szach Lechoslaw

Warszkowo

10. Wieczorek Krzysztof

Tychowo

11. Szanel Marek

Wrzesnica

12.Arszylo Ryszard

Brzescie

13.Myziak Danuta

Janiewice

14.Kowalewski Donart

L~towo
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