PROTOKOL Nr XII/2008
z obrad Sesji Rady Gminy Slawno w dniu 25 kwietnia 2008 roku.

Sesja odbyla

si~

w budynku

Sesj~ rozpocz~to 0

Urz~du

Gminy w Slawnie.

godzinie 10,00, a zakonczono

0

godzinie 12,00.

Na stan 15 Radnych w Sesji uczestniczylo 15 Radnych, co stanowi 100 % stanu Rady.
W Sesji uczestniczyli: W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski, Z-ca W6jta p. Henryk
Lompert, Radny Rady Powiatu Slawno p. Robert St~pien, Skarbnik Gminy p. Krystyna
Sapeta, Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej p. Dominika Wr6bel, Sohysi z
terenu Gminy oraz przedstawiciele dzieci ze wsi Janiewice.

Sesj~

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

Przewodnicz~cy

przedstawil porz~dek obrad:

1. Otwarcie Sesji
- stwierdzenie kworum,
- przyj~cie porz~dku obrad.
2. Slubowanie nowo wybranego Radnego
- odczytanie roty slubowania,
- wr~czenie zaswiadczenia - przewodnicz~ca GKW.
3. Wyb6r Zast~pcy Przewodnicz~cego Rady Gminy
- powolanie Komisji Skrutacyjnej,
- przeprowadzenie tajnego glosowania,
- odczytanie protok6lu Komisji Skrutacyjnej i podj~cie uchwaly w sprawie wyboru
Zast~pcy Przewodnicz~cego Rady Gminy.
4. Przyj~cie protok6lu z poprzedniej Sesji.
5. Informacja W6jta Gminy 0 realizacji zadan w okresie mi~dzy Sesjami.
6. Wolne wnioski i zapytania ( interpelacje ) Radnych.
7. Informacja 0 pracy poszczeg6lnych Komisji za 2007 rok oraz zatwierdzenie pla6w
pracy na 2008 rok.
8. Sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Slawno za 2007 rok:
- wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla W6jta Gminy,
- podj~cie uchwaly w sprawie absolutorium z tytulu wykonania budzetu za rok 2007.
9. Podj~cie uchwal, w sprawie :
- zmian w budzecie Gminy na 2008 rok,
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nieodplatnego nabycia na cele infrastrnkturalne dzialki oznaczonej geodezyjnie nr 669/1
o powierzchni 0,2098 ha, polozonej w obrctbie wsi Warszkowo,
sprzedazy w drodze przetargu dzialek oznaczonych geodezyjnie nr 584 0 powierzchni
1,01 ha, nr 6900 pow. 3,20 ha, nr 677 0 powierzchni 0,66 ha polozonych w obrctbie wsi
Slawsko,
przeznaczenia srodk6w finansowych na pomoc zdrowotn<l. dla nauczycieli, okreslenia
rodzaj6w swiadczen przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warnnk6w i sposob6w
ich przyznawania.
1O.0dpowiedzi na wnioski i zapytania ( interpelacje ) Radnych.
11. Wolne wnioski i zakoilczenie.

Radni porz<l.dek obrad przyjctli jednoglosnie.
Punkt2
W zwi<l.zku z przeprowadzonymi wyborami uzupelniaj<l.cymi do Rady Gminy,
Przewodnicz<l.cy obrad p. Jan Franas odczytal rotct slubowania, po kt6rej nowo wybrany
Radny p. Wladyslaw Palusiilski wypowiedzial slowo " slubujct "
Nastctpnie Przewodnicz<l.ca Gminnej Komisji Wyborczej wrctczyla Radnemu stosowne
" zaswiadczenie ".
Punkt3
Realizuj<l.c ten punkt porz<l.dku obrad przystqpiono do wyborn Zastctpcy Przewodnicz<l.cego
Rady Gminy powoluj<l.c na wstctpie Komisjct Skrntacyjn<l., w skladzie:
1. Danuta Myziak
2. Wladyslaw Wictcek
3. Dariusz Gofryk
Radni wyrazili zgodct na pracct w tej komisji.
Po powolaniu Komisji Skrntacyjnej przystqpiono do zglaszania kandydat6w na stanowisko
Zastctpcy Przewodnicz<l.cego :
1. Marek Szanel
2. Stefan Los
3. Danuta Myziak

wyrazil zgodct na kandydowanie
wyrazil zgodct na kandydowanie
nie wyrazila zgody na kandydowanie.

Poniewaz wictcej kandydat6w nie zgloszono Komisja Skrutacyjna przystqpila do pracy:
przygotowala karty do glosowania i rozdala je Radnym.
Po przeprowadzeniu glosowania Komisja Skrutacyjna po przeliczeniu kart i glos6w
sporz<l.dzila protok61, na podstawie kt6rego stwierdzila, ze wymagan<l. ( bezwzglctdn<l. ) Hose
glos6w otrzymal Radny p. Stefan Los i w zwi<l.zku z tym wybrany zostal na
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Przewodnicz~cego

Rady Gminy Slawno. Protok61 Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami
do glosowania stanowi zahtcznik do protok6lu.

Punkt4
Przewodnicz'lcy obrad zapytal

0

uwagi do tresci protok6lu z poprzedniej Sesji.

Radni uwag nie wniesli.
W wyniku glosowania protok61 z poprzedniej Sesji zostal przyj~ty jednoglosnie.
Punkt5
Infonnacj~

z dzialalnosci w okresie mi~dzy Sesjami przedstawil W6jt Gminy p. Wojciech
Stefanowski. Informacja stanowi zal'lcznik do protok6lu.

Po przedstawionej informacji glos zabral p. Robert St~pien przypominaj'lc na wst~pie, iz nie
pelni juz funkcji V-ce Starosty, ale pozostal Radnym i w dalszym ci'l.gu stara si~ pomagac.
Poinfonnowal 0 swoich staraniach na rzecz naprawy dr6g oraz jakie drogi S'l juz
naprawiane b'ldz b~d'l naprawiane. Na zakonczenie zaprosil do udzialu w Sesji Rady
b~dzie
Marszalek
Sejmiku
Wojew6dztwa
Powiatu,
kt6rej
uczestnikiem
Zachodniopomorskiego p. Husejko. Sesja odb~dzie sie w dniu 28 kwietnia br. Zwr6cil si~
tez 0 opini~ w sprawie ograniczenia pr~dkosci na odcinku drogi Pomilowo - Zukowo, kt6ra
wynosi w chwili obecnej 40 kIn/h. Uzytkownicy tej drogi wnosz'l wnosz'l 0 jej zwi~kszenie.
Mozliwosc taka istnieje jednak za zgod'l mieszkanc6w mleJSCOWOSCI do niej
przylegaj'lcych. Zaproponowal, aby W6jt Gminy z tak'l propozycj'l wyst'lPil do Starosty
Powiatu.

Punkt6
W wolnych wnioskach glos zabrali:
P. Dariusz Gofryk zwr6cil uwag~ na fakt obarczania, Komisji Oswiaty, Zdrowia, Prawa i
Porz'ldku Publicznego, odpowiedzialnosci'l za podzial srodk6w na sport, w wyniku kt6rego
zabraklo pieni~dzy na sport szkolny. Takie informacje docieraj'l ze srodowisk szkolnych.
Poinfonnowal, ze jako Przewodnicz'lcy Komisji przedstawil propozycj~ podzialu srodk6w
w taki spos6b, ze na sport szkolny pozostawalo okolo 10.000 zlotych. Nadmienil przy tym,
it kwota przewidziana w budzecie na sport byla zbyt mala. Dodal, ze Zast~pca W6jta p.
Henryk Lompert, po dokonaniu pewnych uzgodnien, przedstawil inny podzial tych
pieni~dzy proponuj'lc uwzgl~dnienie sportu szkolnego przy podziale nadwyzki budzetowej.
Komisja przyj~la propozycj~ podzialu srodk6w na sport w gminie zaproponowany przez
Zast~pc~ W6jta p. Henryka Lomperta.
P. Marianna Szamiel w imieniu mieszkanc6w Slawska podzi~kowala W6jtowi za
dzialan na rzecz tej miejscowosci. Prace zostaly rozpocz~te i dalej trwaj'l.

podj~cie
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P. Marek Szanel poinfonnowal, ze zwr6cil sict z prosb(! do Zastctpcy W 6jta 0 udzielenie
pomocy Panu Bireckiemu z Wrzesnicy, kt6rego budynek mieszkalny ulegl spaleniu.
ChodzHo 0 kwotct 2.500 zl. Zastctpca W6jta obiecal, ze sprawa bctdzie zalatwiona. Stalo sict
jednak inaczej. Zainteresowany przyjechal do Urzctdu Gminy lecz go odeslano i zaz(!dano
dokument6w. StwierdzH, ze Urz(!d jako wIadza postctpuje nieodpowiednio. Naiezalo
powiedziec, ze sprawy nie da sict zalatwic od rctki. W tym przypadku jako Radny znalazl sict
w niezrctcznej sytuacji i stal sict niewiarygodny.
P. Ryszard Sawicki w imieniu mieszkanc6w Radoslawia wni6sI 0 zrobienie swietlicy w tej
wsi. Budynek po Mleczami zostal rozebrany i dalej nic sict nie dzieje. Prosil, by zadbac
r6wniez 0 Radoslaw.
P. Marek Szanel ponownie zabieraj(!c glos nawi(!zal do sprawy budowy kanalizacji we
Wrzesnicy i zaproponowal, by unikn(!c przesunictcia tenninu rozpoczctcia tej budowy
zaci~(!c kredyt na przyspieszenie opracowania dokumentacji na to zadanie.
Punkt7
Przewodnicz(!cy poszczeg6lnych Komisji przedstawili sprawozdania z wykonania plan6w
pracy za 2007 rok oraz przedstawili plany pracy na rok 2008.
Sprawozdania i plany pracy stanowi(! zal(!czniki do protok6lu .
W tej sprawie nikt glosu nie zabral i w wyniku glosowania, sprawozdania i plany pracy
komisji zostaly przyjctte jednoglosnie.
Punkt8
Sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy za rok 2007 roku omawiane bylo na wsp61nym
posiedzeniu Komisj i oraz odrctbnym posiedzeniu Komisj i Rewizyjnej, na kt6rych nie
wniesiono zadnych uwag.
W zwi(!zku z powyzszym Przewodnicz(!cy Komisji Rewizyjnej p. Wladyslaw Wictcek
przedstawH wniosek 0 udzielenie W6jtowi absolutorium z tytulu wykonania budzetu za
2007 rok.
Radni nie wniesli zadnych uwag.

W dalszej kolejnosci Przewodnicz(!cy obrad p. Jan Franas przedstawil Radnym Uchwalct
Skladu Orzekaj(!cego Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywni opiniuj(!c(! sprawozdanie
z wykonania budzetu Gminy Slawno za 2007 rok wraz z infonnacj(! z przebiegu jego
wykonania w zakresie zadan wlasnych oraz Uchwalct Skladu Orzekaj(!cego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w sprawie pozytywnej opinii 0 wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Slawno w sprawie udzielenia absolutorium dla W6jta Gminy Slawno z tytulu
wykonania budzetu za 2007 rok.
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Nast~pnie

Przewodnicz'l.cy obrad przeprowadzil glosowanie, w wyniku kt6rego "za" - 15
gIos6w Rada Gminy podj~la jednoglosnie UCHWAL~ Nr XII/60/2008 w sprawie
udzielenia dla W6jta Gminy absolutorium z tytulu wykonania budzetu za 2007 rok.
Uchwala stanowi zal'l.cznik do protok6lu.
Punkt9
Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta om6wila projekt uchwaly w sprawie zmian w budzecie
Gminy na 2008 rok i uzasadnila potrzeb~ ich dokonania.
W dyskusji nikt glosu nie zabral.
W vryniku glosowania "za" - 15 gIos6w - Rada Gminy
XII/6112008. Uchwala stanowi zal'l.cznik do protok6lu .

podj~la jednoglosnie UCHWAL~

Nr

Przewodnicz'l.cy obrad przedstawil kolejne projekty uchwal:
w sprawie nieodplatnego nabycia na cele infrastrukturalne dzialki oznaczonej
geodezyjnie nr 669/1 0 powierzchni 0,2098 ha, polozonej w obr~bie wsi Warszkowo,
gm. Slawno.
Projekt uchwaly omawiano na wsp61nym posiedzeniu Komisji.
W wyniku glosowania "za" - 15 gIos6w - rada Gminy
XII/62/2008. Uchwala stanowi zal'l.cznik do protok6lu.
-

podj~la

jednoglosnie

UCHWAL~

Nr

w sprawie sprzedazy w drodze przetargu dzialek oznaczonych geodezyjnie nr 584 0
powierzchni 1,01 ha; 690 0 powierzchni 3,20 ha; 677 0 powierzchni 0,66 ha polozonych
w obr~bie wsi Slawsko, gm. Slawno.

W tej sprawie glos zabrala Przewodnicz'l.ca Komisji Rolnictwa, Przemyslu i Handlu i
wniosla 0 wycofanie z obrad Sesji powyzszego projektu uchwaly przedstawiaj'l.c protok61 z
dokonanych ogl~dzin dzialek proponowanych do sprzedazy polozonych w obr~bie wsi
Slawsko. Kopia protok6lu stanowi zal'l.cznik do protok6lu.
W wyniku przeprowadzonego glosowania "za" przyj~ciem wniosku glosowaIo 13 Radnych,
" wstrzymalo si~ ." - 2 Radnych - przedmiotmvy projekt uchwly zostal wycofany z
porz'l.dku obrad.

-

w sprawie przeznaczenia srodk6w finansowych na pomoc zdrowotn'l. dla nauczycieli,
okreslenia rodzaj6w swiadczen przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunk6w i
sposob6w ich przyznawania.

P. Dariusz Gofryk zaproponowal okreslenie jednakowej kwoty na badanie wzroku dla
wszystkich jednostek.
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W dyskusji nikt wi~cej glosu nie zabral.
W wyniku glosowania "za" - 15 glos6w - Rada Gminy
XII/63/2008. Uchwala stanowi zal,\:cznik do protok6hJ.

podj~la jednoglosnie

UCHWALI=;: Nr

Punkt 10
Odpowiadaj,\:c na wnioski Radnych W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski poinformowal, ze
na utworzenie swietlicy wiejskiej w Radoslawiu brana jest mozliwosc skorzystania ze
srodk6w unijnych. Poinfonnowal, ze w II p61roczu tego roku odb~dzie si~ przetarg na
budow~ wodoci~u na odcinku Wrzesnica - Slawsko i takie czynione s'\: starania.
Punkt 11
W wolnych wnioskach glos zabrali:
P. Dariusz Gofryk i poinformowal, ze przy podziale srodk6w na sport nie
sportu szkolnego.

uwzgl~dniono

P. Marianna Szamiel przypomniala, ze wyproszenie z posiedzenia Komisji Oswiaty,
Zdrowia,Prawa i Porz,\:dku Publicznego przedstawiciela Klubu Biegacza ze Slawska p.
Chudego przez p. Gofryka nie powinno miec miejsca z uwagi na fakt, iz obrady s'\: jawne.
Kazdy moze uczestniczyc zar6wno w posiedzeniach Komisji jak obradach Sesji rady
Gminy. Trzeba respektowac ustaw~ 0 samorz,\:dzie gminnym.
P. Dariusz Gofryk stwierdzil, ze uczestnictwo p. Chudego w posiedzeniu Komisji me
zostalo z nim jako Przewodnicz,\:cym uzgodnione.
P. Danuta Myziak, Przewodnicz,\:ca Komisji Rolnictwa, PrzemyshJ i Handlu po raz kolejny
powr6cila do podania p. Borelowskiej-Budacz 0 remont mostu we wsi Zukowo
znajduj,\:cego si~ w ci~u drogi gminnej na dzialce 405/2 i 405/1 i poinfonnowala, ze :
- po dokladnym sprawdzeniu Komisja stwierdza, ze p. Borelowska nabywaj,\:c ww
nieruchomosc znala stan granic. Komisja zatem nie widzi powodu, aby sprzedawac
cz~sc drogi gminnej, kt6ra shJzy do uzytku publicznego. Z otrzymanych informacji od
pracownik6w Urz~du Gminy Komisja stwierdza, ze wlascicielka przedmiotowej
nieruchomosci bez przeszk6d moze ogrodzic cary sw6j teren. Mostek znajduj,\:cy si~ si~
w ci~u drogi gminnej zostal wyremontowany przez Gmin~,
- odnosnie zaj~cia stanowiska do pisma w sprawie dzierzawy cz~sci dzialki nr 370 w
Gwiazdowie ( wysypisko smieci ) dla zagranicznej sp61ki z 0.0 . W celu wydobywania
specjalnego kamienia z piaskowni Komisja stwierdzila, ze stan wiedzy nie upowaznia
Komisji do podejmowania decyzji - brak konkretnych danych w otrzymanej ofercie.

P. Dariusz Gofryk wnioskowal 0 zwolanie posiedzenia Komisji Oswiaty, Zdrowia, Prawa i
Porz,\:dku Publicznego w celu ponownego dokonania podziahJ srodk6w na masowy sport
gminny i sport szkolny.
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Na zakonczenie Przewodnicz~cy obrad p. Jan Franas dokonal podsumowania i
zamkni~cia obrad XII Sesji Rady Gminy Slawno.

LISTA OBECNOSCI

Radnych na Sesji Rady Gminy Slawno w dniu 25 kwietnia 2008 roku

l. Los Stefan

Boleszewo

2. Zasada Boguslawa

Kwasowo

3. Malagowski Miroslaw

Bobrowice

4.

Wi~cek

Wladyslaw

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

15.Palusinski Wladyslaw

Noskowo
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LISTA OBECNOSCI
Soltysow na Sesji Rady Gminy Slawno w dniu 25 kwietnia 2008 r' .d

1. Arszylo Ryszard

Brzescie

2. Blaszczyk Ryszard

Ianiewice

3. Bogdanska Ludwika

Gwiazdowo

4. Kruk Karol

L~towo

5. Ozdoba Agata

Bobrowice

6. Dawid Ian

Bobrowiczki

7. Chochol Ryszarda

Smardzewo

8. Binczyk Iwona

Kwasowo

9. Kryszewska Lucyna

Radoslaw

10. Murawiecka Elzbieta

Tokary

11. Piaseczny Jerzy

St. Krakow
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12. Szamiel Marianna

Slawsko

....... .. ................

13. Wieczorek Krzysztof

Tychowo

•~r..7. ...(.( .;

14. Sadowski Tomasz

Rzyszczewo

........ ········:(t·

15. Szach Lechoslaw

Warszkowo

16. Andrzejczuk Franciszek

Noskowo

17. Wiktor Zdzislaw

Wrzdnica

18. Malejko Witold

Warszkowko

19. Sozanski Ryszard

Zabno

20. Palinski Wladyslaw

Pomilowo

........

21. K'l.dziolka Wieslaw

Zukowo

·············4

22. Los Stefan

Boleszewo
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