PROTOKOL Nr XV/2008
z obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Slawno odbytej w dniu 02wrzesnia 2008 roku.

Sesja odbyla

si~

w budynku

Sesj~ rozpocz~to 0

Urz~du

Gminy Slawno.

godzinie 10,00, a zakonczono

0

godzinie 11,30.

Na stan 15 Radnych w Sesj i uczestniczylo 12 Radnych, co stano wi 80 % stanu Rady.
W Sesji uczestniczyli ponadto: W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski, Z-ca W6jta p. Henryk
Lompert, Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta.

Sesj~

otworzyl Przewodniczetcy rady Gminy p. Jan Franas i na wst~pie powital obecnych.
na podstawie listy obecnosci Radnych, stwierdzil wymagane kworum do
przeprowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwal.

Nast~pnie,

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

przyj~ty

jednoglosnie.

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

0

uwagi do treSci protok6lu z poprzedniej

Radni uwag nie wniesii. W zwietzku z tym Przewodniczetcy obrad wni6sl
poprzez glosowanie.
W wyniku glosowania "za" - 11 glos6w, "wstrzymal
zostal wi~kszosciet glos6w.

si~"

0 przyj~cie

protok61u

- 1 glos - protok61 z poprzedniej Sesji

przyj~ty

Punkt 3
Przyst~pujetc

do realizacji tego punktu porzetdku obrad Przewodniczetca Komisji Rolnictwa,
Przemyslu i Handlu p. Danuta Myziak zapoznala Radnych z tresciet protok61u z posiedzenia
Komisji w dniu 21 sierpnia 2008 roku oraz przyj~tymi wnioskami. Kserokopia protok61u stanowi
zaletcznik do niniejszego protok6lu.
Wi~cej

nikt z Radnych glosu nie zabral.
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Punkt4
Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta om6wila projekt uchwaly w sprawie zmian w budzecie Gminy
na 2008 rok i uzasadnila potrzebt( ich dokonania.
Przewodniczctcy obrad zapytal Radych

0

uwagi i wnioski do przedstawionego projektu uchwaly.

Radni zadnych uwag i wniosk6w nie wniesli wobec czego Przewodniczctcy obrad odczytal projekt
uchwaly, a nast<;:pnie wni6s1 0 jego przeglosowanie.
W wyniku glosowania " za " - 12 glos6w Rada Gminy podj<;:la jednoglosnie
XV175/2008. Uchwala stanowi za1ctcznik do protok6lu.

UCHWAL~

Nr

Punkt 5
Poniewaz Radni nie wniesli wniosk6w oraz interpelacji, nie zachodzila koniecznosc udzielenia
odpowiedzi. Nie mniej jednak W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski poinformowal Radnych, ze na
nast<;:pnej planowanej Sesji zlozy szczeg6lowct informacj<;: 0 przebiegu realizacji zadail na terenie
Gminy. Nadmienil w skr6cie, iz na dzieil dzisiejszy przeprowadzono remonty w szkolach opr6cz
Boleszewa, gdzie trwa wymiana dachu . Polozono polbruk na cmentarzu we Wrzesnicy. Nawi'lZal
do sprawy zmiany studium uwarunkowail i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Gminy
oraz skargi wniesionej do Wojewody przez p. Sianosa, kt6ry nie potrafi zrozumiec pewnych
procedur widzctc tylko swoje prywatne sprawy.
Poinformowal, ze w dniu 13 wrzesnia odb<;:dct sit( dozynki gminne i zaprosil wszystkich Radnych.
W6jt Gminy poinformowal r6wniez 0 mozliwosci pozyskania pieni<;:dzy z Regionalnego Programu
Rozwoju Wsi, tj kwoty 550.000 zlotych. Ustalic jednak nalezy na co pienictdze te zostanct
wykorzystane, a mianowicie: remont swietlic, budowa nowych swietlic, czy tez budowa boisk
sportowych. Zaproponowal przy tym, by do wniosku ujctC remont swietiic, a mianowicie w
Slawsku, Bobrowicach i Brzesciu. Dodal, ze budowa nowych swietlic pochlonie ogromne koszty, a
dotyczy to Radoslawia i Pomilowa.
P. Jan Franas wyrazil opini<;:, ze bardziej wskazanym jest utrzymanie swietlic juz istniejctcych, w
kt6rych, rozwija si<;: dzialalnosc na rzecz miejscowej spolecznosci. Przeciwny jest tez budowaniu
nowych swietlic w miejscowosciach gdzie spolecznosc nie jest jeszcze zorganizowana. Nalezy
zatem zrobic wszystko, by zaktywizowac swietlice istniejctce. Budowa nowych to duze koszty, a
imprez tam zadnych nie bt(dzie z uwagi na malct liczbt( ludzi w tych wsiach.
Zaprosil r6wniez wszystkich obecnych na gminne dozynki do Warszkowa. Prosil 0 przygotowanie
wieilc6w. Zach<;:cal, by w dozynkach uczestniczylo jak najwi<;:cej rolnik6w, bo to ich swit(to, bo to
jest ci<;:zka i ryzykowna praca.

Punkt6
W wolnych wnioskach glos zabrali :

Przewodniczctcy rady Gminy p. Jan Franas i poinformowal, ze b<;:dzie zmuszony do ograniczania
wyplat diet niekt6rym Radnym z uwagi na nieuczestniczenie przez nich w posiedzeniach Komisji i
Sesjach oraz nie usprawiedliwianie tych nieobecnosci. Przypomnial 0 uchwale podjt(tej w tej
sprawie.
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P. Wladyslaw Palusinski zwr6cil uwag(( na fakt niszczenia drogi asfaltowej w okolicy Noskowa
przez firm(( buduj'\.c'\. wiatraki, kt6re w zalozeniach mialy jezdzic drogami betonowymi przez siebie
wybudowanymi. Prosil 0 zaj((cie si(( t'\. spraw'\..
P. Boguslawa Zasada zwr6cila si(( z prosb'\. 0 wymian(( posadzki w kuchni w swietlicy wiejskiej w
Kwasowie.

P. Ryszard Sawicki ponownie wskazal na potrzeb(( budowy swietlicy w Radoslawiu, a W6jt i
Przewodnicz'\.cy Rady Gminy s'\. w dalszym ci'tgu przeciwni. Mieszkancy tej wsi nie maj'\.
moZliwosci zorganizowania jakichkolwiek spotkan b'\.dz imprez.

P. Henryk Lompert wyrazil Opml((, ze wladze Gminy z pewnosci'\. zechc'\. rozwaZyc spraw((
Radoslawia, w tym budow(( przystanku PKS.
P. Agnieszka Gajewicz, Inspektor Urz((du Gminy poinformowala Radnych 0 mozliwosci skladania,
do 15 wrzesnia br, wniosk6w 0 dofinansowanie koszt6w nauki niepelnosprawnych uczni6w w
ramach pilotaZowego programu " Uczen na wsi - pomoc w zdobyciu wyksztalcenia przez osoby
niepelnosprawne zamieszkuj'\.ce gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie "
Nast«pnie zwr6cila si« z prosb'\. 0 podj«cie ostatecznej decyzji w sprawie przyj((cia zadan do
wniosku 0 pozyskanie srodk6w z Regionalnego Programu Rozwoju Wsi.
Przewodnicz'\.cy p. Jan Franas zaproponowal : remonty swietlic, nie zamykaj'\.c sprawy budowy
swietlicy w Radoslawiu. Propozycja dotyczyla wsi Slawsko, Bobrowice i Gwiazdowo.
W wyniku glosowania "za" - 11 glos6w, " przeciw" - I glos - Rada Gminy wi((kszosci'\. glos6w
przyj((la temat remont6w swietlic, j ak wyzej.
P. Agnieszka Gajewicz poinformowala, ze 0 srodki finansowe z Regionalnego Programu Rozwoju
Wsi mozna wyst«powac raz na rok, w zwi<tZku z czym istnieje mozliwosc wi((kszej ilosci zadan na
rzecz gminy.
P. Wojciech Stefanowski, W6jt Gminy poinformowal, ze przystanek w Radoslawiu zostanie
zrobiony.
P. Henryk Lompert, Z-ca W6jta poiformowal 0 zjawisku przenoszenia si(( klub6w sportowych do
LZS, co jest bardzo niezrozumiale, z uwagi na to,ze Gmina finansuje ich dzialalnosc.

Na zakonczenie Przewodnicz'\.cy Rady Gminy p. Jan Franas dokonal podsumowania i
zamkni«cia obrad XV Sesji Rady Gminy.

Protok61ant
Z. St«pien

LISTA OBECNOSCI
Radnych Rady Gminy Siawno na Sesji w dniu 02 wrzesnia 2008 r.

!1/§1w

1. Los Stefan

Boleszewo

....... ,(, ........... .

2. Zasada Bogusiawa

Kwasowo

.:JmM.w.

3. Maiagowski Mirosiaw

Bobrowice

4.

Wi~cek

Wladyslaw

Bobrowiczki

5. Szamiel Marianna

Siawsko

6. Gofryk Dariusz

Siawsko

7. Sawicki Ryszard

Radosiaw

8. Franas Jan

Warszkowo

9. Szach Lechoslaw

Warszkowo

.....~~.....-:

10. Wieczorek Krzysztof

Tychowo

tU~
..........
/... .... .

11. Szanel Marek

Wrzesnica

.1!.rp:........

I2.Arszylo Ryszard

Brzescie

13.Myziak Danuta

Janiewice

I4.Kowalewski Donart

L~towo

15.Palusinski Wladyslaw

Noskowo

r ' ,'"

"."~
:.

~1<w~

..... ..

