PROTOKOL Nr XIII/2008
z obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Slawno w dniu 04 czerwca 2008 roku.

Sesja odbyla

si~

w budynku

Sesj~ rozpocz~to 0

Urz~du

Gminy Slawno.

godzinie 10,00, a zak0l1czono

0

godzinie 11,00.

Na stan 15 Radnych w Sesj i uczestniczylo 13 Radnych, co stanowi 86,7 % 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.

Sesj~

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

Przewodniczqcy przedstawil porzqdek obrad:
1. Otwarcie Sesji
- stwierdzenie kworum,
- przyj~cie porzqdku obrad.
2. Przyj~cie protok6lu z poprzedniej Sesji.
3. Wnioski i zapytania ( interpelacje ) Radnych.
4. Podj~cie uchwaly w sprawie zmian w budzecie Gminy Slawno na 2008 rok.
5. Odpowiedzi na wnioski i zapytania ( interpelacje ) Radnych.
6. Wolne wnioski i zakonczenie.

Radni przedstawiony porzqdek obrad

przyj~li

jednoglosnie.

Punkt2
Przewodniczqcy obrad zapytal Radnych

0

uwagi do tresci protok6lu z poprzedniej Sesji.

Radni uwag nie wniesli i w wyniku glosowania protok6l z poprzedniej Sesji

przyj~li

jednoglosnie.

Punkt 3
Radni wniosk6w i interpelacji nie zglosili.
Punkt4
Przewodniczqcy obrad przedstawil projekt uchwaly w sprawie zmian w budzecie Gminy Slawno na
2008 rok.
Wyjasnien w przedmiotowej sprawie udzielila Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta informujqc
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o potrzebie przyj~cia do budzetu Gminy kwoty 29.450,00 zl pozyskanej z PFRON-u na pomoc
materialnet dla uczni6w, by umozliwi6 jej rozdysponowanie oraz jej rozliczenie. Umowa na
przyj~cie tej kwoty podpisana zostala w 30 maja br.
Do projektu uchwaly uwag nie wniesiono.
Nast~pnie

w wyniku glosowania "za" - 13 glos6w - Rada Gminy
Nr XIII/64/2008. Uchwala stanowi zaletcznik do protok6lu .

podj~lajednoglosnie UCHWAL~

Korzystajetc z okazji nadzwyczajnej Sesji Przewodniczetcy obrad p. Jan Franas zaproponowal
uchwaly w sprawie zmian w skladzie osobowym Komisji Oswiaty, Zdrowia, Prawa i
porzetdku Publicznego w zwi'lZku z wygasni~ciem mandatu Radnego p. Mieczyslawa Kujki i
powolanie w to miejsce nowo wybranego Radnego p. Wladyslawa Palusinskiego.

podj~cie

Radni nie wniesli sprzeciwu.
Przewodniczetcy obrad odczytal przedmiotowy projekt uchwaly.
Nast~pnie

w wyniku glosowania "za" - 13 glos6w - Rada Gminy
Nr XIII/65/2008. Uchwala stanowi zaletcznik do protok6lu.

podj~lajednoglosnie UCHWAL~

Punkt 5
Poniewaz Radni nie zglosili zadnych wniosk6w oraz interpelacji, me zachodzila koniecznos6
udzielania odpowiedzi.
Punkt6
W wolnych wnioskach glos zabrali :
P. MarialUla Szamiel zapytala
srodk6w z PFRON.

0

kolejny termin skladania wniosk6w na pozyskanie kolejnych

P. Ryszard Sawicki zwr6cil uwag~ Radnego Powiatu na koniecznos6 wykaszania pozarastanych
poboczy dr6g, w tym w stron~ Radoslawia, co powoduje trudnosci w mijaniu samochod6w.
P. Stefan Los poruszyl podobny problem na skrzyzowaniu dr6g w Boleszewie, kt6re jest tak
zarosni~te, ze stanowi zagrozenie bezpieczenstwa dla pojazd6w.
P. MarialUla Szamiel poinformowala 0 wykaszaniu drogi na odcinku Slawsko - Staniewice, kt6re
zostalo wykonane tylko z grubsza, ale za to okaleczone zostalo kazde drzewo.
P. Wladyslaw Palusinski zwr6cil
dzieci ze szk61 specjalnych.

si~

z zapytanie, czy srodki finansowe z PFRON-u dotyczet tylko

Wyjasnien w powyzszych sprawach udzielil W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski, informujetc
mi~dzy ilUlymi, ze kolejny nab6r wniosk6w na pozyskanie srodk6w z PFRON-u b~dzie w miesietcu
wrzdniu. Poinformowal, tez 0 kolejnych szesciu wnioskach zlozonych przez Gmin~ w celu
pozyskania srodk6w z zewnettrz na wsparcie wsi. Wymaga to jednak odpowiedniego
udokumentowania,opracowywania programow, konsultacji, a to zwl'lZane z cz~stymi wyjazdami
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do Szczecina. Gmina stara si~ rowniez 0 pozyskania samochodu "BUS" na dowozenie dzieci do
szkol. W te wszystkie sprawy zaangazowane muszet rowniez byc zaangazowane wsie oraz
odpowiednie zabezpieczenie finansowe z budzetu Gminy. Problem finansowy stanowiet duze
remonty, a w chwili obecnej zakonczyc nalezy remonty swietlic w Kwasowie i Boleszewie.
P. Jan Franas wyrazil opini~, ze Gmina posiada wlasne srodki, jest nadwyzka budzetowa i szkoda
byloby to wykorzystac na rea1izacj~ zadan wlasnych.
P. Donart Kowalewski zwrocil si~ z prosbet 0 wygospodarowanie z budzetu Gminy kwoty 30.000 zl
na pokrycie dachu w kosciele w Zukowie.
Wojt Gminy stwierdzil, iz zadanie to wymaga duzego nakladu kosztow i w sprawie tej odbylo si~
spotkanie z przedstawicielami instytucji remontowej z Diecezji Koszalinsko-Klobrzeskiej.
Ostatecznej decyzji nie podj~to, gdyzjest to zbyt kosztowne dla budzetu Gminy.
P. Miroslaw Malagowski wniosl 0 udzielenie pomocy mieszkancowi Bobrowic, ktory opuscil
zaklad karny i na obecnet chwil~ nie rna gdzie mieszkac. Jego dom zostal cz~sciowo rozebrany. On
sam stara si~ cos w nim zrobic, ale to nic nie da. Zaproponowal, by chociaz na jakis czas zakupic
kemping, by mial gdzie spac.
P. Jan Franas poinformowal, ze spraw~ t~ wczesniej sygnalizowal juz W ojt. Zaproponowal
jednoczesnie tymczasowe rozwi'lZanie problemu, by poprzez GOPS wynajetc mieszkanie, za ktore
oplacac b~dzie Gmina. Rada przyjmuje to do rozwazenia przez GOPS, ktory rna rozeznac spraw~.
Sprawet zajetc si~ ponownie na nast~pnej Sesji, przygotowujetC stosowny wniosek.
Podobna sprawa dotyczy rolnika p. Pely z Bobrowiczek, ktory w ubieglym roku zostal spalony i we
wlasnym zakresie chce to odbudowac. Nadmienil, iz b~dzie proponowal, aby z nadwyzki
budzetowej przydzielic dla niego kwot~ 6.000 zlotych. Prosil 0 uwzgl~dnienie Jego wniosku
rowniez na nast~pnej Sesji.
P. Wladyslaw Wi~cek zwrocil uwag~ na istniejetca grozb~ likwidacji rZeZni w Bobrowiczkach. Jest
to jedyna ubojnia na terenie powiatu, z ktorej korzystajet rolnicy. Jego zdaniem i w tej sprawie
Gmina powinna udzielic wsparcia.
P. Jan Franas stwierdzil, ze wymagania unijne w tych zakladach znane Setjuz od kilkunastu lat. Jest
to jednak problem i poprosil, by sluzby gminne problem rozeznaly i przekazaly do rozwazenia za
dwa tygodnie.
P. Wladyslaw Wi~cek wskazal na koniecznosc pomocy Radnej p. Danucie Myziak ktorej
zabudowania gospodarcze takze ulegly spaleniu i jej tez trzeba pomoc.
P. Jan Franas uwaza, ze we wszystkich poruszanych sprawach powinny wplynetc formalne wnioski.
Zwrocil si~ do Przewodniczetcego Komisji Oswiaty, Zdrowia, Prawa i Porzetdku Publicznego 0
zwolanie posiedzenia, 0 ktorym wspomnial na poprzedniej Sesji.
Radny Powiatu p. Robert St~pien udzielil wyjasnien w sprawie remontu i wykaszania poboczy
drog. Wspomnial 0 cz~stych spotkaniach z Dyrektorem Zarzetdu Drog, ktory wiele obiecywal
jednak jak do tej pory nie zrobiono nic. Priorytetem Set drogi do Jaroslawca i Darlowa. Wszystkie
uwagi zgloszone przez Radnych przekaze Dyrektorowi Zarzetdu Drog Powiatowych.
P. Jan Franas wniosl 0 rozeznanie, do 19 czerwca br, sprawy dofinansowania z budzetu Gminy
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zakupu wagi dla MPGKiM na wysypisko smieci w Gwiazdowie. Jak si~ bowiem okazuje waga
zostala juz zakupiona z wlasnych srodk6w MPGKiM. W zwi'lZku z tym zachodzi pytanie czy w tej
materii konieczna jest pomoc ze strony Gminy.

Na zakonczenie
Rady Gminy Slawno.
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Przewodnicz~cy

dokonal podsumowania i

p

zamkni~cia

XIII Sesji

LISTA OBECNOSCI
Radnych na Sesji Rady Gminy Slawno w dniu 04 czerwca 2008 rok

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

laniewice

14.Kowalewski Donart

L~towo

15.Palusinski Wladyslaw

Noskowo
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