PROTOKO·L Nr XIV/2008
z obrad Sesj i Rady Gminy Slawno odbytej w dniu 19 czerwca 2008 roku.

Sesja odbyla

si~

w budynku

Sesj~ rozpocz~to 0

Urz~du

Gminy w Slawnie.

godzinie 10,00, a zakoilczono

0

godzinie 11,30.

Na stan 15 Radnych w Sesji uczestniczylo 14 Radnych, co stanowi 93,3 % stanu Rady.
W Sesji uczestniczyli ponadto: W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski, Z-ca W6jta p. Henryk
Lompert, Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta, Radny Powiatu Slawno p. Robert St~pieil, Radca
Prawny Urz~du Gminy p. Marek Pawlowski.
Sesj~

otworzyl Przewodniczqcy Rady Gminy p. Jan Franas i na wstepie powital
wszystkich obecnych. Nast~pnie, na podstawie listy obecnosci Radnych, stwierdzil wymagane
kworum do przeprowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwal.
Przewodnicz'lcy obrad przedstawil porz'ldek obrad Sesji:
1. Otwarcie Sesji,
- stwierdzenie kworum,
- przyj~cie porz'ldku obrad.
2. Przyj~cie protok6lu z poprzedniej Sesji.
3. Informacja W6jta Gminy 0 realizacji zadail w okresie mi~dzy Sesjami.
4. Wolne wnioski i zapytania ( interpelacje ) Radnych - wniosek Komisj i Oswiaty.
5. Podj~cie uchwal, w sprawie :
- zmian w budzecie Gminy Slawno na 2008 rok,
- programu wsp6lpracy Gminy Slawno z organizacjami pozarz'ldowymi,
- okreslenia trybu post~powania 0 udzielenie dotacji z budzetu Gminy Slawno, sposobu
rozliczania i kontroli zadaiJ. zlecanych organizacjom pozarz'ldowym,
- sprzedazy w drodze przetargu dzialki ( zabudowanej ) oznaczonej geodezyjnie nr 50113 0
powierzclmi 0,0433 ha polozonej w obr~bie wsi L~towo, gm. Slawno,
- zmiany uchwaly Rady Gminy Slawno Nr VIIII35/2007 z dnia 26 wrzesnia 2007 roku w
sprawie sprzedaZy bez przetargu dzialki oznaczonej geodezyjnie nr 133/2 0 powierzclmi
0,0352 ha polozonej w obr~bie wsi Warszkowo, gm. Slawno,
- zmian w skladzie osobowym Komisji Rewizyjnej powolanej uchwal'l Nr II13/2006 z dnia
06 grudnia 2006 roku,
- poparcia inicjatywy Rady Powiatu w Slawnie wyrazonej w uchwale Nr XVIIIIIII123/08
Rady Powiatu w Slawnie z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie wystosowania ape1u 0
obj~cie wlasciwosci'l miejscow'l S'ldu Rejonowego w Slawnie i prokuratury Rejonowej w
Slawnie calego obszaru powiatu slawieilskiego oraz utworzenie pelnozakresowych
jednostek urz~du skarbowego oraz zakladu ubezpieczeil spolecznych w powiecie
slawieilskim.
6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania ( interpelacje ) Radnych.
7. Wolne wnioski i zakoilczenie.
Jednoczesnie wni6s1 0 wprowadzenie do porz'ldku obrad Sesji w punkcie
nast~puj'lcych spraw :

podj~cie

uchwal,

2
rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany Przewodniczllcego Komisji Oswiaty, Zdrowia, Prawa i
Porzlldku Publicznego - zlozonego przez Czlonk6w Komisj i,
ustalenie wynagrodzenia W6jta Gminy.
Nast~pnie,

porzlldek obrad wraz ze zmianami, poddal pod glosowanie.

W wyniku glosowania "za" - 13 glos6w, " wstrzymal
glos6w.

si~

" 1 glos porzlldek obrad XIV Sesji zostal

przyj~ty wi~kszoscill

Punkt 2
Przewodniczllcy obrad p. Jan Franas zapytal Radnych
Sesji.

0

uwagi do tresci protok61u z poprzedniej

Radni uwag nie wnieSli. W zwillZku z tym Przewodniczllcy obrad wni6s1
poprzez glosowanie.
W wyniku glosowania "za" - 12 glos6w, " wstrzymal
zostal przyj~ty wi~kszoscill glos6w.

si~

0 przyj~cie

protok61u

" - 2 glosy - protok61 z poprzedniej Sesji

Punkt 3
Infonnacj~ 0

realizacji zadan w okresie mi~dzy Sesjami przedstawil W6jt Gminy p. Wojciech
Stefanowski. Infonnacja stanowi za1llcznik do protok61u.

Ptmkt4
Przewodniczllcy obrad p. Jan Franas odczytal wniosek Komisji Oswiaty, Zdrowia, Prawa i
Porzlldku Publicznego w sprawie odwolania jej Przewodniczllcego p. Dariusza Gofryka. Komisja
wnosi r6wniez 0 przeprowadzenie w tej sprawie glosowania tajnego. Wniosek stanowi za1llcznik do
protok61u.
Do wniosku Komisji ustosunkowal si~ p. Dariusz Gofryk i stwierdzil, iz nie widzi podstaw do
odwolania go z funkcji Przewodniczllcego Komisji, gdyz stara si~ by posiedzenia byly prowadzone
zgodnie z obowillzujllca ustawll. Uwaza, ze sytuacja ta wynikla na wskutek sporu z Radna Panill
Szamiel. Uwagi wni6s1 r6wniez pod adresem Radnej Pani Zasada. Nast~pnie odczytal dedykacj~ od
W6jta Gminy, w kt6rej dzi~kuje Panu Gofrykowi za osictgni~cia w pracy dydaktczno
wychowawczej.
P. marek Szanel uwaza, ze nieporozumienia rozpocz~ly si~ od momentu podzialu, przez Komisj~
Oswiaty, srodk6w finansowych na sport, w kt6rym to zabraklo pieni~dzy na sport szkolny. W
zwi¢u z czym Pan Gofryk ponownie zwolal posiedzenie Komisji, gdyz nie bylo pewnosci
zapewnienia pieni~dzy na sp0l1 szkolny z nadwyzki budzetowej. W sprawie zapraszania os6b spoza
Rady na posiedzenia Komisj i wyrazil opini~, ze rzeczywiscie kazdy ma prawo uczestniczy6 w tych
posiedzeniach. Jednak ze wzgl~d6w technicznych bylo to nie mozliwe. Uwaza, ze kwestia
zapraszania blldz nie zapraszania jest dyskusyjna. Stwierdzil, ze zarzuty pod adresem
Przewodniczllcego Komisji Oswiaty, Zdrowia, Prawa i Porzlldku Publicznego Pana Dariusza
Gofryka Sll troch~ na wyrost.
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Przewodnicz'tcy obrad p. Jan Franas zwr6cil si~ do Radcy Prawnego 0 WYJasmenie trybu
glosowania w sprawie odwolania Przewodnicz'tcego Komisji, kt6ry wraz z Komisj't powolany
zostal przez Rad~ Gminy.
Radca Prawny p. Marek Pawlowski wyjasnil, powoluj'tc
gminnym, iz glosowanie powinno bye jawne.

si~

na przepisy ustawy

0

samorz'tdzie

Wobec tego Przewodnicz'tcy obrad zapytal Radnych, kto jest "za" przeprowadzeniem glosowania
jawnego w sprawie odwolania Przewodnicz'tcego Komisji Oswiaty, Zdrowia, Prawa i Porz'tdku
Publicznego p. Dariusz Gofryka.
W wyniku glosowania "za" - 14 glos6w - Rada Gminy postanowila jednoglosnie przeprowadzie
glosowanie jawne.
Nast~pnie

Przewodnicz'tcy obrad przeprowadzil glosowanie w sprawie odwolania z funkcji
Przewodnicz'tcego Komisji p. Dariusza Gofryka .
W wyniku glosowania "za" 11 glos6w, "przeciw" - 3 glosy - Rada Gminy wi~kszosci't glos6w
postanowila 0 odwolaniu p. Dariusza Gofryka z funkcji Przewodnicz'tcego Komisji Oswiaty,
Zdrowia, Prawa i Porz'tdku Publicznego.

P. Danuta Myziak jako czlonek Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego w Slawnie przedstawila
Radnym informacj~ z dzialalnosci Szpitala Powiatowego w Slawnie za rok 2007. Informacja
stano wi zal'tcznik do protok6lu.
P. Donart Kowalewski na wst~pie podzi~kowal za zalozenie lampy oswietlenia ulicznego w
Zukowie. Nast~pnie zapytal, kiedy w Zukowie zostanie zamkni~te wysypisko smieci. Wni6sl tez 0
wyjasnienie sprawy zbieranego bruku z drogi oraz co zrobiono z drzewami wyci~tymi na drodze
prowadz'tcej do bazy w Zukowie.
P. Ryszard Sawicki wskazal na potrzeb~ ustawienia na drodze do Radoslawia znaku
ograniczaj'tcego tonai. pojazd6w do 10 ton. Drog't t'tjezdz't samochody 0 zaladowane do 60 ton i
tym samym powoduj'tjej niszczenie.
P. Marianna Szamiel zwr6cila uwag~ na dewastowanie drogi w Slawsku w stron~ p. Kufla przez
ci~zki sprz~t p. Ludwikowskiego, powstaj't wyboje . Mieszkancy znaj't te pojazdy i ich numery
rejestracyj ne.
P. Marek Szanel zapytal, czy p. Birecki z Wrzesnicy otrzymal pomoc, 0 kt6r't wnosil na jednej z
wczesniejszych Sesji. Kontrowersj~ budzi takZe sprawa nie wydania do chwili obecnej, przez
Zaklad Energetyczny, warunk6w technicznych do zalozenia oswietlenia ulicznego we Wrzesnicy,
we wskazanych przez Niego miejscach.
Punkt 5
Przewodnicz'tcy obrad p. Jan Franas przedstawil projekty uchwal, dodaj'tc ii. byly one omawiane na
posiedzenia Komisji Rady Gminy:
w sprawie zmian w budzecie Gminy Slawno na 2008 rok,
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W wyniku glosowania "za" - 14 glos6w - Rada Gminy
XIV/66/2008. Uchwala stano wi zalqcznik do protok6lu.
-

podj~la

jednoglosnie UCHWALI;; Nr

w sprawie okreslenia trybu post~powania 0 udzielenie dotacji z budzetu Gminy Slawno,
sposobu rozliczania i kontroli zadan zlecanych organizacjom pozarzqdowym,

W wyniku glosowania "za" - 14 gtos6w - Rada Gminy
XIV/68/2008. Uchwala stanowi zalqcznik do protok6lu.
-

jednoglosnie UCHWALI;; Nr

w sprawie programu wsp6lpracy gminy Slawno z organizacjami pozarzqdowymi,

W wyniku glosowania "za" - 14 glos6w - Rada Gminy
XIV/67/2008. Uchwala stanowi zalqcznik do protok6lu.
-

podj~la

podj~la

jednoglosnie UCHWALI;; Nr

w sprawie sprzedaZy w drodze przetargu dzialki ( zabudowanej ) oznaczonej geodezyjnie nr
501/30 powierzchni 0,0433 ha polozonej w obr~bie wsi L~towo, grn. Slawno.

Dodatkowych wyjasnien do projektu uchwaly udzielila Przewodniczllca Komisji Rolnictwa,
Przemyslu i Handlu p. Danuta Myziak.
P. Donart Kowalewski wyrazil

opini~,

ze

dzialk~ t~

nalezy sprzedac.

W wyniku glosowania "za" - 14 glos6w - Rada Grniny
XIV/69/2008. Uchwala stano wi zalllcznik do protok6lu.
-

podj~la

jednoglosnie UCHWALI;; Nr

w sprawie zmiany uchwaly Rady Gminy Stawno Nr VIII/35/2007 z dnia 26 wrzesnia 2007 roku
w sprawie sprzedazy bez przetargu dzialki oznaczonej geodezyjnie nr 133/2 0 powierzchni
0,0352 ha polozonej w obr~bie wsi Warszkowo, gm. Slawno,

W wyniku glosowania "za" - 13 glos6w, "wstrzymal si~" - 1 glos - Rada Gminy wi~kszoscill
glos6w podj~la UCHWALI;; Nr XIV170/2008. Uchwala stanowi zalllcznik do protok6lu.
-

w sprawie zmian w skladzie osobowym Komisji Rewizyjnej, powolanej Uchwalll Nr II13/2006 z
dnia 06 grudnia 2006 roku,

W wyniku glosowania "za" - 11 gtos6w, "wstrzymal si~" - 3 glosy - Rada Gminy wi~kszoscill
glos6w podj~la UCHWALI;; Nr XIV17I/2008. Uchwala stanowi zalllcznik do protok6lu.
-

w sprawie poparcia inicjatywy Rady Powiatu w Slawnie wyrazonej w Uchwale Nr
XVIIIIIII123/08 Rady Powiatu w Slawnie z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie wystosowania
apelu 0 obj~cie wlasciwoscill miejscowll Slldu Rejonowego w Slawnie i prokuratury Rejonowej
w Slawnie calego obszaru powiatu slawienskiego oraz utworzenie pelnozakresowych jednostek
urz~du skarbowego oraz zakladu ubezpieczen spolecznych w powiecie slawienskim,

W wyniku glosowania "za" - 13 glos6w, "wstrzymal si~" - 1 glos - Rada Gminy wi~kszoscill
glos6w podj~la UCHWALI;; Nr XIV172/2008. Uchwala stanowi zalllcznik do protok6lu.
-

w sprawie zmian w skladzie osobowym Komisji Oswiaty, Zdrowia, Prawa i Porzlldku
Publicznego
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Przewodnicz~cy

obrad p. Jan Franas wni6sl, by podejmuj~c uchwal~ 0 odwolaniu z funkcji
Komisji Oswiaty, Zdrowia, Prawa i Porz~dku Publicznego p. Dariusza Gofryka
powolac nowego Przewodnicz~cego. Zaproponowal zatem przerw~ i poprosil 0 zebranie si~
czlonk6w Komisji i wytypowanie kandydata na te funkcj~.
Przewodnicz~cego

Po przerwie, czlonkowie Komisji przedstawili

kandydatur~

Radnego Lechoslawa Szacha na jej

Przewodnicz~cego.
Przewodnicz~cy

obrad w zwi~ku z tym odczytal projekt uchwaly w sprawie odwolania p. Dariusza
Gofryka z funkcji Przewodnicz~cego Komisji Oswiaty, Zdrowia, Prawa i Porz~dku Publicznego i
powolania w to miejsce p. Lechoslawa Szacha.
W wyniku glosowania "za" - 12 glos6w, "przeciw" - 3 glosy - Rada Gminy wi~kszosci~ glos6w
podj~la UCHWAL~ Nr XIV173/2008. Uchwala stanowi zal~cznik do protok6lu.
Przewodniclitcy obrad przedstawil pismo W6jta Gminy w sprawie podwyzszenia stawki
wynagrodzenia zasadniczego do kwoty 5.900 zl brutto, na podstawie rozporz~dzenia Rady
Ministr6w z dnia 22 kwietnia 2008 roku, kt6re zmienia rozporz~dzenie w sprawie zasad
wynagradzania pracownik6w samorz~dowych zatrudnionych w urz~dach gmin oraz uchwaly Rady
Gminy z dnia 29 grudnia 2006 roku. Pozostale skladniki wynagrodzenia pozostaj~ bez zmian.
Poinformowal jednoczesnie, ze prosba W6jta Gminy omawiana byla na wsp61nym posiedzeniu
Komisji Rady Gminy i zostala zaopiniowana pozytywnie. Pismo stanowi zal~cznik do protok6lu.
Przewodnicz~cy

wni6s1 0 przeglosowanie propozycji wynagrodzenia W6jta Gminy.

W wyniku glosowania "za" - 13 glos6w, "wstrzymal
wi~kszosci~ glos6w.
Nast~pnie

si~"

- 1 glos - propozycja zostala

przyj~ta

Przewodnicz~cy

obrad odczytal projekt uchwaly, podkreslaj~c ze nowe zasady
wynagrodzenia W6jta obowi~ywac b~d~ od dnia 01 maja 2008 roku.
W ponownym glosowaniu "za" - 14 glos6w - rada Gminy podj~la jednoglosnie UCHWAL~ Nr
XIV174/2008 w sprawie wynagrodzenia W6jta Gminy Slawno. Uchwala stanowi zal~cznik do
protok6lu.

Ptmkt 6
W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski udzielil odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych,
informuj~c ze spraw~ drzew wyci~tych w Zukowie zbada i przekaze stosown~ informacj~. Gmina
nie posiada zgloszenia w sprawie wycinki drzew wobec czego nie rna mozliwosci podejmowania
jakichkolwiek dzialan. Poza tym jest to droga powiatowa. Nie mniej jednak Gmina zwr6ci na to
uwag~. Odnosnie ustawienia, na drodze do Radoslawia, znak6w ograniczaj~cych tonaZ pojazd6w
wyjaSnil, iz stanowi to pewien problem, gdyz jest to r6wniez droga powiatowa. Zwr6ci si~ jednak z
pismem do Starosty Slawienskiego w tej sprawie. Przy czym nadmienil, ze takowe znaki byly juz
ustawione jednak w niewiadomy spos6b znikn~ly. Mieszkaniec Wrzesnicy p. Birecki otrzymal
pomoc w ramach mozliwosci jakimi dysponuje Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej.
Punkt7
W wolnych wnioskach glos zabrali :
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P. Lechoslaw Szach podzi~kowal za zaufanie i wyb6r na Przewodnicza..cego Komisji Oswiaty,
Zdrowia, Prawa i Porza..dku Publicznego oraz zapewnil, iz dolozy staran, by jej praca przebiegala
spokojnie, a zadania byly realizowane zgodnie z zakresem jej dzialania. Oczywiscie przy pomocy
wszystkich czlonk6w Komisji.
W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski poinforrnowal 0 prowadzonych rozmowach w sprawie
remontu kosciola w Zukowie i rozwazanych mozliwosciach udzialu srodk6w finansowych z
budzetu Gminy. Jednak cz~sc srodk6w musi zapewnic miejscowe spoleczenstwo.
Poinforrnowal tez, ze w dniu 27 czerwca br b~dzie wylozone do wgla..du studium do zmiany planu
zagospodarowania przestrzermego Gminy Slawno i zaprosil Radnych, by skorzystaJi z tej
mozliwosci oraz zglaszali ewentualne wnioski i uwagi.

zamkni~cia

M1~t

~

Na zakonczenie Przewodnicza..cy rady Gminy p. Jan Franas dokonal podsumowania i
obrad XIV Sesji rady Gminy Slawno.

LISTA OBECNOSCI

Radnych na Sesji Rady Gminy Slawno w dniu 19 czerwca 2008 rok

.# .

1. Los Stefan

Boleszewo

2. Zasada Boguslawa

Kwasowo

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

3. Malagowski Miroslaw

Bobrowice

·/.f.·4~

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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