PROTOKOL Nr XVII2008
z obrad Sesji Rady Gminy Slawno odbytej w dniu 26 wrzeSnia 2008 roku.

Sesja odbyla si~ w budynku
Sesj~ rozpocz~to 0

Urz~du

Gminy w Slawnie.

godzinie 10,00, a zakOl1czono

0

godzinie 11,30.

Na stan 15 Radnych w Sesji uczestniczylo 15 Radnych, co stanowi 100 % 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~pien,
Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej p. Dominika Wr6bel oraz Sohysi z terenu
Gminy Slawno.

Sesj~

otworzyl Przewodniczqcy Rady Gminy p. Jan Franas i na wst~pie powital
obecnych. Nast~pnie, na podstawie listy obecnosci Radnych stwierdzil wymagane kworum do
przeprowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwal.
Przewodniczqcy przedstawil porzqdek obrad Sesji :
1. Otwarcie Sesj i
- stwierdzenie kworum,
- przyjecie porzqdku obrad.
2. Przyj~cie protok6lu z poprzedniej Sesji.
3. Inforrnacja W6jta Gminy 0 realizacji zadan w okresie mi~dzy Sesjami.
4. Wnioski i zapytania ( interpelacje ) Radnych.
5. Inforrnacja z wykonania budietu Gminy za I p6lrocze 2008 rok.
6. Podj~cie uchwaly w sprawie zmiany studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania
przestrzennego Gminy Slawno.
7. Podj~cie uchwal, w sprawie :
- okreslenia zasad wydzieriawiania nieruchomosci gruntowych stanowiqcych wlasnosc
Gminy Slawno na czas nie oznaczony nie dluzszy niz trzy lata oraz przedluzania tych um6w
w trybie bezprzetargowym,
- wyrazenia zgody na przedluzenie okresu trwania umowy najmu pomieszczenia
gospodarczego 0 pow. 21,00 m2 usytuowanego na dzialce nr 242/2 polozonej w obr~bie wsi
Bobrowice na okres dalszych trzech lat,
- wyrazenia zgody na przedluienie okresu trwania umowy uzyczenia pomieszczen
mieszczqcych si~ w budynku nr lOa usytuowanego na na dzialce oznaczonej geodezyjnie nr
302/3 polozonej w obr~bie wsi Zukowo, gm. Slawno na okres dalszych trzech lat,
- uchwalenia Planu odnowy Miejscowosci Bobrowice,
- uchwalenia Planu Odnowy Miejscowosci Boleszewo,
- uchwalenia Planu Odnowy Miejscowosci Janiewice,
- uchwalenia Planu Odnowy Miejscowosci Gwiazdowo,
- uchwalenia Planu odnowy Miejscowosci Pomilowo,
- uchwalenia Planu odnowy Miejscowosci Smardzewo,
- uchwalenia Planu odnowy Miejscowosci Slawsko,
- uchwalenia Planu Odnowy Miejscowosci Tychowo,
- uchwalenia Planu odnowy Miejscowosci Wrzesnica,
- uchwalenia Planu Odnowy Miejscowosci Warszkowo,
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- uchwalenia Planu Odnowy Miejscowosci Rzyszczewo,
- skargi Leonarda Sianosa na dzialania W6jta Gminy,
- zmian w budzecie Gminy Slawno na 2008 rok,
- zatwierdzenia projektu realizowanego przez Gmin~ Slawno pod tytulem " Swietlica w
Warszkowie uczy, bawi i wychowuje " wsp61finansowanego ze srodk6w Europejskiego
Funduszu Spolecznego,
- zatwierdzenia projektu realizowanego przez Szkol~ Podstawowq w Zukowie pod tytulem "
Dobry strat - ucz si~ z radosciq " wsp61finansowanego ze srodk6w Europejskiego
Funduszu Spolecznego,
- wysokosci ekwiwalentu dla czlonk6w ochotniczych straz.y pozamych Gminy Slawno,
kt6rzy uczestniczyli w dzialaniach ratowniczych lub szkoleniu orgamzowanym przez
Panstwowq Straz. Pozarnq.
8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania ( interpelacje ) Radnych.
9. Wolne wnioski i zakonczenie.

Porzqdek obrad zostal przez Radnych

przyj~ty

jednoglosnie.

Punkt 2
Przewodniczqcy obrad p. lan Franas zapytal Radnych
Sesji .

0

uwagi do tresci protok61u z poprzedniej

Radni uwag nie wniesli. W zwiqzku z tym Przewodniczqcy obrad wni6sl
poprzez glosowanie.

0 przyj~cie

protok6lu

W wyniku glosowania "za" - 14 glos6w, " wstrzymal si~ " - 1 glos - protok61 z poprzedniej Sesji
przyj~ty zostal wi~kszosciq glos6w.

Punkt 3
Informacj~ 0

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

Punkt4
P. Marek Szanel zadal pytanie, czy na terenie gminy wyst~puje zatrudnianie pracownik6w
interwencyjnych. Dochodzq sluchy, ze Sq mozliwosci zatrudniania pracownik6w interwencyjnych
na wsiach i solectwach. Prosil 0 rzetelne wyjasnienie tej sprawy.
P. Donart Kowalewski zapytal jakie zostaly podj~te dzialania w sprawie rozebranego bruku na
drodze w L~towie oraz wyci~tych drzew oraz, czy winni zostali ukarani. Nast~pnie zaproponowal
zwi~kszenie kryterium dochodowego w przedmiocie dozywiania dzieci w szkolach.
P. Tomasz Sadowski, Soltys wsi Rzyszczewo zwr6cil
opracowano Plan Odnowy tej miejscowosci.

si~

z zapytaniem, na jakiej podstawie

P. Ryszard Blaszczyk, Soltys wsi laniewice zwr6cil si~ z prosbq 0 uruchomienie dodatkowego
kursu autobusu szkolnego dla dzieci dojezdzajqcych z tamtego terenu do Gimnazjum.
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P. Zdzislaw Wiktor, Soltys wsi Wrzesnica zapytal, kiedy otrzyma odpowiedz na pismo w sprawie
zalozenia oswietlenia na drodze od drogi ill 6 do Osrodka Zdrowia.
P. Robert St~pieiJ., Radny Powiatu poinformowal 0 Sesji rady Powiatu maj'lcej si~ odbyc w dniu 29
wrzesnia i zwr6cil si~ z prosb'l do Radnych i Soltys6w 0 przekazanie uwag i wniosk6w na temat
stanu dr6g w gminie, kt6re przedstawi na tej Sesji.
Punkt 5
Przewodnicz'lcy obrad p. Jan Franas poinformowal, ze informacja na temat wykonania budzetu
Gminy za I p6hocze 2008 roku omawiana byla na wsp6lnym posiedzeniu Komisji. Zapytal, czy
Radni wnosZ'l uwagi do realizacji budzetu w pierwszym p6hoczu.
Radni uwag nie wniesli.
Nast~pnie

odczyta! Uchwal~ Regionalnej Izby Obrachunkowej, kt6ra pozytywnie opmluJe
W6jta Gminy Slawno z przebiegu wykonania budzetu w I p6lroczu 2008 roku. Uchwa!a
stanowi zal'lcznik do protok6lu.
informacj~

Przewodnicz'lcy obrad wni6sl
2008 roku.

0 przyj~cie

informacji z wykonania budzetu Gminy za I p6hocze

W wyniku glosowania "za" - 15 glos6w - Rada Gminy,
I p6lrocze 2008 roku, przyj~la jednoglosnie.

informacj~

z wykonania budzetu Gminy za

Punkt6
Przewodnicz'lcy obrad odczytal projekt uchwaly w sprawie zmiany studium uwarunkowan i
kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy Slawno, dodaj'lc iz byl on przedmiotem obrad
na wsp6lnym posiedzeniu Komisji .
Do projektu uchwaly uwag nie wniesiono .

W wyniku glosowania "za" - 15 glos6w - Rada Gminy
XVI176/2008. Uchwala stanowi zal'lcznik do protok6lu.

podj~la

jednoglosnie

UCHWAL~

Nr

Punkt7
Przyst~puj'lC do realizacji tego punktu porz'ldku obrad Przewodnicz'lcy przedstawial kolejno
projekty uchwa!, a kt6re byly r6wniez omawiane n a wsp6lnym posiedzeniu Komisji :

w sprawie okrdlenia zasad wydzierzawiania nieruchomosci gruntowych stanowi'lcych
wlasnosc Gminy Slawno na czas nieoznaczony, na czas oznaczony nie dluzszy niz 3 lata oraz
przedluzania tych um6w w trybie bezprzetargowym.
W wyniku glosowania "za" - 15 glos6w - Rada Gminy
XVI177/2008. Uchwala stanowi zal'lcznik do protok6lu.

podj~la

jednoglosnie

UCHWAL~

Nr
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-

w sprawie wyraZenia zgody na przedluzenie okresu trwania urnowy najrnu pornieszczenia
gospodarczego 0 pow. 21,00 rn2 usytuowanego na dzialce nr 242/2 polozonej w obr~bie wsi
Bobrowice, grn. Slawno na okres dalszych trzech lat.

W wyniku glosowania "za" - 15 glos6w - Rada Grniny
XVI178/2008. Uchwata stano wi zalClcznik do protok6lu.
-

UCHWAL~

podj~la

jednoglosnie

UCHWAL~

podj~la

jednoglosnie

UCHWAL~

podj~la

jednoglosnie

UCHWAL~

podj~la

jednogtosnie

UCHWAL~

podj~la

jednoglosnie

UCHWAL~

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miej scowosci Srnardzewo na lata 2008 - 2015.

W wyniku glosowania "za" - 15 glos6w - Rada Gminy podj~ta jednogtosnie UCHWAL~
XVII85/2008. Uchwata stano wi zalClcznik do protok6tu.
-

Nr

w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowosci Pornilowo na lata 2008 - 2015.

W wyniku glosowania "za" - 15 gtos6w - Rada Grniny
XVII84/2008. Uchwala stanowi zalClcznik do protok6lu.
-

jednoglosnie

w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowosci Gwiazdowo na lata 2008 - 2015.

W wyniku glosowania "za" - 15 glos6w - Rada Grniny
XVI/83/2008. Uchwala stanowi zatClcznik do protok6lu.
-

podj~la

w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowosci laniewice na lata 2008 - 2015.

W wyniku glosowania "za" - 15 glos6w - Rada Gminy
XVI/82/2008. Uchwala stano wi zatClcznik do protok6lu.
-

Nr

w sprawie uchwalenia Planu odnowy Miejscowosci Boleszewo na lata 2008 - 2015.

W wyniku glosowania "za" - 15 glos6w - Rada Grniny
XVII8112008. Uchwata stanowi zalClcznik do protok6lu.
-

UCHWAL~

w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowosci Bobrowice na lata 2008 - 2015.

W wyniku glosowania "za" - 15 gtos6w - Rada Grniny
XVI/80/2008. Uchwala stano wi zalClcznik do protok6lu.
-

jednoglosnie

w sprawie wyrazenia zgody na przedluzenie okresu trwania umowy uzyczenia pornieszczen
rnieszczClcych si~ w budynku nr 10a usytuowanego na dzialce oznaczonej geodezyjnie nr 302/3
polozonej w obr~bie wsi Zukowo, grn. Slawno na okres dalszych trzech lat.

W wyniku glosowania " za" - 15 glos6w - Rada Grniny
XVI179/2008 . Uchwala stanowi zalClcznik do protok6lu.
-

podj~ta

Nr

w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowosci Stawsko na lata 2008 - 2015.

W wyniku glosowania "za" - 15 gtos6w - Rada Grniny
XVI/86/2008. Uchwala stanowi zatClcznik do protok6tu.

podj~la

jednoglosnie

UCHWAL~

Nr
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w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowosci Tychowo na lata 2008 - 2015.
podj~la

W wyniku glosowania "za" - 15 glos6w - Rada Gminy
XVII87/2008. Uchwala stanowi zalqcznik do protok61u.

jednoglosnie

UCHWAL~

Nr

w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowosci Wrzesnica na lata 2008 - 2015.
podj~la

W wyniku glosowania "za" - 15 glos6w - Rada Gminy
XVII88/2008 . Uchwala stano wi zalqcznik do protok6lu.
-

UCHWAL~

Nr

w sprawie uchwalenia Planu odnowy Miejscowosci Warszkowo na lata 2008 - 2015 .
podj~la

W wyniku glosowania "za" - 15 glos6w - Rada Gminy
XVI/89/2008. Uchwala stanowi zalqcznik do protok6lu.
-

jednoglosnie

jednoglosnie

UCHWAL~

Nr

w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowosci Rzyszczewo na lata 2008 - 2015.

W wyniku glosowania "za" - 15 glos6w - Rada Gminy
XVI/90/2008. Uchwala stanowi zalqcznik do protok6lu.

podj~la

jednoglosnie

UCHWAL~

Nr

w sprawie skargi Pana Leonarda Sianosa na dzialalnosc W6jta Gminy.
Do projektu uchwaly wyjasnien udzielila Przewodniczqca Komisji Rolnictwa, Przemyslu i Handlu
p. Danuta Myziak, informujqc mi~dzy innym, ze Pan Sianos uczestniczyl w posiedzeniu Komisji,
na kt6rym omawiano przedmiot Jego skargi . Nast~pnie odczytala uzasadnienie do projektu
uchwaly, kt6re wyjasnia bezzasadnosc skargi na dzialania W6jta Gminy.
P. Marek Szanel wni6sl, by w § 1 projektu uchwaly dopisac: uzasadnienie stano wi zalqcznik do
uchwaly.
Wi~cej

uwag i propozycji Radni nie wniesli.

Wobec powyzszego Przewodniczqcy obrad poddal projekt uchwaly, z propozycjq Radnego p.
Szanela, pod glosowanie.
W wyniku glosowania "za" - 14 glos6w, "wstrzymal si~" - 1 glos - Rada Gminy wi~kszosciq
glos6w podj~la UCHWAL~ Nr XVI/91/2008. Uchwala stanowi zalqcznik do protok6lu.
-

w sprawie zmian w budzecie Gminy Slawno na 2008 rok.

Dodatkowych wyjasnien w przedmiotowej sprawie udzielila Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta.
Nast~pnie

w wyniku glosowania "za" - 15 glos6w - Rada Gminy
Nr XVII92/2008. Uchwala stanowi zalqcznik do protok61u.

podj~la

jednoglosnie

UCHWAL~

w sprawie zatwierdzenia projektu realizowanego przez Gmin~ Slawno pod tytulem " Swietlica
w Warszkowie uczy, bawi i wychowuje " wsp6lfinansowanego ze srodk6w Europejskiego
Funduszu Spolecznego.
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W wyniku glosowania "za"- 15 glos6w - Rada Gminy
XVII93/2008. Uchwala stanowi zahtcznik do protok6lu.

podj~la

jednoglosnie

UCHWAL~

Nr

w sprawie zatwierdzenia projektu realizowanego przez Szkol~ PodstawowQ w Zukowie pod
tytulem " Dobry start - ucz si~ z radosciQ " wsp61finansowanego ze srodk6w Europejskiego
Funduszu Spolecznego.
W wyniku glosowania "za" - 15 glos6w - Rada Gminy
XVI/94/2008. Uchwala stanowi zalQcznik do protok6lu.

podj~la

jednoglosnie

UCHWAL~

Nr

w sprawie wysokosci ekwiwalentu dla czlonk6w ochotniczych straZY pozamych Gminy
Slawno, kt6rzy uczestniczyli w dzialaniach ratowniczych lub szkoleniu organizowanym przez
PanstwowQ StraZ PozarnQ lub Gmin~.
W wyniku glosowania "za" - 15 glos6w - Rada Gminy
XVII95/2008. Uchwala stanowi zalQcznik do protok61u.

podj~la

jednoglosnie

UCHWAL~

Nr

Punkt 8
Odpowiedzi na wnioski i zapytania udzielil W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski i poinformowal,
ze generalnie Gmina nie zatrudnia pracownik6w interwencyjnych. Zatrudniono jedynie jednQ
osob~, kt6rej brakuje szesc miesi~cy do emerytury. W sprawie nielegalnej wycinki drzew na
wysypisku smieci do chwili obecnej nie poczyniono zadnych krok6w, nie oddano sprawy do
prokuratury, a to z prostej przyczyny, ze SQ to biedni ludzie i nie stae ich na zakup opalu. Do tego
czynu zmusila ludzi bieda. Zwr6cil si~ w zwiQzku z tym z zapytaniem, czy w takich sprawach
zachodzi koniecznose podejmowania rygorystycznych dzialan, gdyz pOiniej b~dzie trudno to
odwr6cic.
Wskazal na trudnosci zwi~ane z zapewnieniem dodatkowego kursu autobusu dla dzieci z Janiewic
dojezdzajQcych do Gimnazjum poniewaZ harmonogram dojazd6w zostal juz opracowany na
poczQtku roku szkolnego. Jest to temat oddzielny, do kt6rego mozna powr6cie.
Problemem jest wnioskowane oswietlenie drogi we Wrzesnicy - od drogi m 6 do Osrodka Zdrowia.
W tym roku zadanie to nie moze bye zrealizowane, chociaz potrzeba taka istnieje.W sprawie tej nie
moze zlozye konkretnych obietnic. Nie mniej b~dzie to analizowane przy opracowywaniu budzetu
na rok przyszly. Sprawa oswietlenia jest sprawQ otwartQ.
Z-ca W6jta p. Hemyk Lompert dodatkowo poinformowal, ze sprawa dodatkowego kursu autobusu
szkolnego do Janiewic bye moze zostanie rozpatrzona w przyszlym p6lroczu. Bowiem jak na razie
nie rna mozliwosci zmiany zaj~e lekcyjnych w Gimnazjum.

P. Lechoslaw Szach, PrzewodniczQcy Komisji Oswiaty, Zdrowia, Prawa i PorzQdku Publicznego
odczytal wniosek w przedmiotowej sprawie, zlozony przez RadnQ p. Danut~ Myziak. Nast~pnie
poinformowal 0 przeprowadzonej rozmowie z dyrektorem Gimnazjum, z kt6rej wynika, ze na dzien
dzisiejszy nie mozna dokonae zmiany planu zaj~e. Przy czym dodal, ze dzieci te SQ obj~te opiekQ w
swietlicy. W trakcie rozmowy doszli do porozumienia, by problem ten pozostawie do przyszlego
semestru i rozwazye mozliwosci zmiany planu zaj~e dla klasy IIIb, gdyz to 0 te dzieci chodzi.

P. Jerzy Piaseczny, Sohys wsi Stary Krak6w zapytal, kiedy zostanie opracowany Plan Odnowy tej
Miejscowosci. Zwr6cil uwag~, ze w Starym Krakowie za wczesnie swiecQ si~ swiatla uliczne.
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P. Lucyna Kryszewska, Soltys wsi Radoslaw zapytala, jakie sEt zamierzenia w sprawie przystanku
PKS w tej wsi.
W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski poinformowal, ze Radoslaw

b~dzie

mial nowy przystanek.

PoniewaZ nikt wi~cej w dyskusji nie zabral glosu PrzewodniczEtcy Rady Gminy p.
Jan Franas dokonal podsumowania i zamkni~cia obrad XVI Sesji Rady Gminy.

LISTA OBECNOSCI
Soltysow na Sesji Rady Gminy Slawno w dniu 26 wrzesnia 2008 r.

1. Arszy!o Ryszard

Brzescie

2. B!aszczyk Ryszard

Janiewice

3. Bogdanska Ludwika

Gwiazdowo

... .. ; .(f).C&. .( k!. )

4. Kruk Karol

Lvtowo

.....J?/... ..........

5. OZdobaAgata

Bobrowice

6. Dawid Jan

Bobrowiczki

7. Chochol Ryszarda

Smardzewo

8. Binczyk Iwona

Kwasowo

9. Kryszewska Lucyna

Radoslaw

10. Murawiecka Elzbieta

Tokary

11. Piaseczny Jerzy

St. Krakow

12. Szamiel Marianna

S!awsko

13. Wieczorek Krzysztof

Tychowo

14. Sadowski Tomasz

Rzyszczewo

15. Szach Lechoslaw

Warszkowo

16. Andrzejczuk Franciszek

Noskowo

17. Wiktor Zdzis!aw

Wrzesnica

18. Malejkc4Witold

Warszkowko

19. Sozanski Ryszard

Zabno

20. Palinski Wladyslaw

Pomi!owo

21. K~dzio!ka Wieslaw

Zukowo

22. Los Stefan

Boleszewo

r

h.

LISTA OBECNOSCI
Radnych na Sesji Rady Gminy Slawno w dniu 26 wrzesnia 2008 roku.

1. 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

I2.Arszylo Ryszard

Brzescie

I3.Myziak Danuta

Janiewice

I4.Kowalewski Donart

L~towo

I5 .Palusinski Wladyslaw

Noskowo

