PROTOKOL Nr XVII/2008
z obrad Sesji Rady Gminy Slawno w dniu 23 paidziernika 2008 roku.

Sesja odbyla si~ w budynku Urz~du Gminy w Slawnie.
Sesje

rozpocz~to 0

godzinie 10,00, a zakonczono

0

godzinie 11,00.

Na stan 15 Radnych w Sesji uczestniczylo 11 Radnych, co stanowi 73,3 % stanu Rady.
W Sesji uczestniczyli: W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski, Z-ca W6jta p. Henryk Lompert,
Radny Rady Powiatu p. Robert St~pien, Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta.

Sesj~

otworzyl Przewodniczqey rady Gminy p. Jan Franas i powital wszystkich
obecnych. Nast~pnie, na podstawie Iisty obecnosci Radnych, stwierdzil wymagane kworum do
przeprowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwal.
Przewodniczqey przedstawil porzqdek obrad Sesji:
1. Otwarcie Sesji
- stwierdzenie kworum,
- przyj~cie porz'tdku obrad.
2. Przyj~cie protok6lu z poprzedniej Sesji.
3. Informacja W6jta Gminy 0 realizacji zadan w okresie mi~dzy Sesjami.
4. Wnioski i zapytania ( interpelacje ) Radnych.
5. Podj~cie uchwaly w sprawie zmian w budzecie Gminy na 2008 rok.
6. Informacja na temat stawek podatk6w i oplat lokalnych na terenie Gminy Slawno na 2009
rok.
7. Podj~cie uchwal, w sprawie :
- powierzenia Gminnemu Osrodki Pomocy Spolecznej w Slawnie niekt6rych czynnosci w
zakresie dzialail podejmowanych wobec dluznik6w alimentacyjnych,
- zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wod~ i zbiorowe odprowadzanie
sciek6w.
8. Wydanie opinii w sprawie propozycji Nadlesnictwa Slawno 0 przej~cie od Gminy dr6g
gruntowych.
9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania ( interpelacje ) Radnych.
10. Wolne wnioski i zakonczenie.
Porz'tdek obrad zostal przez Radnych

przyj~ty

jednoglosnie.

Punkt2
Przewodnicz'tcy obrad p. Jan Franas zapytal Radnych
Sesji.

0

uwagi do tresci protok6lu z poprzedniej

Radni uwag nie wniesli. W zwi'tzku z tym Przewodnicz'tcy obrad wni6s1
poprzez glosowanie.

0 przyj~cie

protok6lu

W wyniku glosowania "za" - 11 glos6w - protok61 z poprzedniej Sesji zostal przyj~ty jednoglosnie.
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Punkt3
Infonnacj~ 0

real izacj i zadail w okresie mi~dzy Sesjami przedstawil W6jt Gminy p. Wojciech
Stefanowski. Infonnacja stanowi zalqcznik do protok6lu.
Punkt4

P. Wladyslaw Palusinski zapytal, ile udzial6w b~dzie miala finna wodociqgowa w Konsorcjum
Zakladu Uslug Wodnych w Slupsku, w sklad kt6rej wchodzi6 b~dzie kilka gmin, w tym Slawno.
W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski odpowiedzial, ze firma ta nie
Pozostanie jedynie Zarzqdcq.

b~dzie

mia!a zadnych udzial6w.

Punkt 5
Przewodniczqcy obrad p. Jan Franas przedstawil projekt uchwaly w sprawie zmian w budzecie
Gminy Slawno na 2008 rok. Projekt uchwaly om6wiony zostal na wsp61nym posiedzeniu Komisji.
Radni nie wniesli dodatkowych uwag i wniosk6w.
W zwiqzku z powyzszym Przewodniczqcy przeprowadzil glosowanie, w wyniku kt6rego "za" - 11
glos6w - Rada Gminy podj~la jednoglosnie UCHWALF; Nr XVII/96/2008. Uchwala stano wi
zalqcznik do protok6lu.
Punkt 6
Przewodniczqcy obrad poinfonnowal, ze propozycje stawek podatkowych szczeg6lowo om6wione
zostaly na wsp61nym posiedzeniu Komisji oraz WYJ3smono zasadnos6 pozostawienia stawek
podatku od nieruchomosci bez zmiany w stosunku do 2008 roku.
Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta przedstawila dodatkowo
Urz~du Statystycznego, w sprawie :

Komunikaty Prezesa Gl6wnego

sredniej ceny skupu zyta za okres pierwszych trzech kwartal6w 2008 roku, kt6ra wyniosla 55,80
zlotych za 1 dt,
sredniej ceny sprzedazy drewna, obliczonej wedlug sredniej ceny drewna uzyskanej przez
nadlesnictwa za pierwsze trzy kwartaly 2008 roku, kt6ra wyniosla 152,53 zlotych za 1m3
i na tej podstawie Przewodniczqcy obrad zaproponowal przyj~cie tych stawek do naliczania
podatku rolnego i leSnego w 2009 roku. Nadmienil, ze ich obnizenie spowoduje zmniejszenie
wysokosci sUbwencji do budzetu Gminy.
Infonnacje stanowiq zalqcznik do protok6lu.
Dodatkowych wyjasnieil. w przedmiotowej sprawie udzielili: W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski
oraz Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji i udzielonych wyjasnien Przewodnlczqcy obrad p. Jan Franas
poddal pod glosowanie wyzej wymienionych propozycji stawek podatkowych na 2009 rok.
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W wyniku glosowania "za" - 11 glos6w - Rada Gminy jednoglosnie przyj~la :

-

w przypadku podatku od nieruchomosci pozostawienie ich bez zmian w stosunku do roku 2008,
podatku rolnego przyj~cie stawki okreslonej przez Prezesa GUS, tj 55,80 zlotych za 1 dt,
podatku lesnego przyj~cie stawki okreslonej przez Prezesa GUS, tj 152,53 zlotych za 1 m3

W zwi£tzku z powyzszym nie zachodzi potrzeba podejmowania przedmiotowych uchwal.
Punkt7
Przewodnicz£tcy obrad przedstawil projekty uchwal, kt6re r6wniez zostaly om6wione na wsp61nym
posiedzeniu Komisji, a mianowicie :
-

w sprawie powierzenia Gminnemu Osrodkowi Pomocy Spolecznej w Slawnie niekt6rych
czynnosci w zakresie dzialan podejmowanych wobec dluZnik6w alimentacyjnych.

W wyniku przeprowadzonego glosowania "za" - 11 glos6w - Rada Gminy
UCHWALF; Nr XVIIl97/2008. Uchwala stanowi zal£tcznik do protok61u.
w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w
sciek6w - na 2009 rok.

wod~

podj~la

jednoglosnie

i zbiorowe odprowadzanie

W wyniku przeprowadzonego glosowania "za" - 11 glos6w - Rada Gminy
UCHWALF; Nr XVIIl98/2008. Uchwala stanowi zal£tcznik do protok6lu.

podj~la

jednoglosnie

Punkt8
Przewodnicz£tcy obrad przedstawil pismo Nadlesnictwa Slawno, kt6re to sklada propozycj~
przej~cia od Gminy Slawno dr6g gruntowych - wyszczeg6lnionych w tym pismie - kt6rych
wi~kszosc przebiega przez tereny leSne. Pismo w zal£tczeniu. Nadmienil, iz sprawa ta omawiana
byla tez na wsp61nym posiedzeniu Komisji, na kt6rym W6jt Gminy wnosil 0 nie wyra:zanie zgody
na przekazanie Nadlesnictwu tych dr6g z uwagi na to, ze wsp61praca z Nadlesnictwem nie uklada
si~ zbyt dobrze.
Przewodnicz£tcy obrad przedstawil Wniosek W6jta pod glosowanie. W wyniku glosowania "za" 
11 glos6w Rada Gminy jednoglosnie nie wyrazila zgody na przekazanie Nadlesnictwu dr6g
wyszczeg6lnionych w pismie.
Punkt9
Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta poinformowala, ze Wrzesnica zrezygnowala z przyj~cia trzech
komputer6w, kt6re przekazal Gminny Zesp61 Oswiaty. W zwi£tzku z tym zapytala, dla jakiej
miejscowosci je przekazac. Jednoczesnie dod ala, ze wies we wlasnym zakresie zaklada internet i
dokonuje miesi~czne oplaty.
Rada Gminy postanowila, na prosb~ p. Danuty Myziak, przekazac komputery dla wsi Janiewice.
Radny Powiatu p. Robert St~pien udzielil odpowiedzi na wnioski zgloszone przez Radnych i
Sohys6w na poprzedniej Sesji w sprawie remontu dr6g powiatowych. Informacja stanowi zal£tcznik
do protok61u.
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P. Jan Franas przypornnial 0 potrzebie rernontu drogi w kierunku Janiewic i rowniez
Grnina deklarowala wczesniej swoj'\. pornoc. Prosil Radnego Powiatu, by 0 tyrn parni~tal.
P. Robert

St~piel1

zapewnil, ze w dalszyrn cictgu

b~dzie

zabiegae

0

0

tyrn, ze

rernont tej drogi .

P. Jan Franas zwrocil uwag~ na niepokoj'\.cy fakt jakirn jest dofinansowywanie Darlowa, ktore jest
grnin'\. bogat'\.. Partycypacja w bogat'\. grnin~ jest nie na rniejscu, gdyz dzieje si~ kosztern grnin
biednych, w tyrn Slawna. Argurnenty te powirmy bye przedstawiane na sesjach Rady Powiatu.
P. Wladyslaw Palusinski poinforrnowal, ze co roku rernontowane S'\. drogi do Noskowa i Zabna i co
roku S'\. dziury. W zwi'\.zku z tyrn zapytal, czy firrny dokonuj'\.ce tych rernontow daj'\. na to jakies
gwarancje.
P. Robert St~pien wyjasnil, ze Powiatowy Zarz'\.d Drog prace rernontowe wykonuje we wlasnyrn
zakresie, a ktore polegaj'\. na lataniu dziur na drogach i nie rna zadnych gwarancji.
Wojt Grniny p. Wojciech Stefanowski poinforrnowal 0 zlozonej rezygnacji z funkcji sohysa z
Rzyszczewa po probie wprowadzenia do swietlicy rodziny, ktorej dorn rnieszkalny ulegl spaleniu.
Rodzina ta pochodzi z Boleszewa. W tyrn wlasnie rnornencie zacz~ly si~ protesty rnieszkancow i
uwagi pod adresern sohysa. Swietlica w bardzo zlyrn stanie technicznyrn i wyrnaga rernontu,
ktorego rnusi dokonae rodzina j'\. zasiedlaj'\.ca. Grnina podj~la dzialania w celu znalezienia
pornieszczen z przeznaczeniern do uzytku rnieszkancow Rzyszczewa i w tej sprawie prowadzone S'\.
rozrnowy. Wojt nadrnienil ponadto, ze Grnina rna obowi'\.zek zapewnienia lokalu zast~pczego w
przypadkach losowych, takich na przyklad jak pozar. Tam gdzie jest nieszcz~scie trzeba pornoc.
Pornyslano zatern 0 zakupie kontenera, ktory b~dzie rnozna wykorzystae na okres przejsciowy w
rnornencie, gdy stanie si~ nieszcz~scie .
P. Miroslaw Malagowski jako Radny uczestniczyl w spotkaniu w Rzyszczewie, na ktoryrn
ornawiano spraw~ zasiedlenia rniejscowej swietlicy przez rodzin~ z Boleszewa. Rada Solecka jest
na tak, ale wyst~puj'\. irme osoby, ktorych nawet nie zna i to one probuj'\. wprowadzac zarn~t i
wnosZ'\. uwagi pod adresern soHysa.
Nawi'\.zal rowniez do sprawy budowy chodnika w Bobrowicach i wskazal na niektore
nieprawidlowosci, a dotycz'\.ce rniedzy irmyrni wjazdow do posesji, przejscia dla pieszych, wjazdu
do wsi i wyjazdu ze wsi .. Wykonawca twierdzi, ze roboty prowadzone S'\. zgodnie z projektern.
P. Jan Franas wyrazil opini~, ze wszystko trzeba uzgadniac na etapie opracowywania projektow.
Ponadto stwierdzil fakt niebezpiecznych przejazdow przez Warszkowo i Bobrowice. Pornirno
ograniczenia pr~dkosci kierowcy tego nie respektuj'\.. Zaproponowal, by wzi'\.c pod rozwag~ zakup
przenosnego radaru i zatrudnic sluzy do jego obslugi. Takie przedsi~wzi~cie podj~la grnina Bialy
Bor.
P. Donart Kowalewski wniosl 0 zwi~kszenie pr~dkosci na odcinku drogi z Pornilowa do Gwiadowa
z 40 kmlha do 50 km/ha. Nie rna tam Zadnego zagrozenia, by tak wolno jechac.
P. Robert

St~pien

zaproponowal, by z takirn wnioskiern wystqpic do Starosty Slawienskiego.

Przewodnicz'\.cy obrad p. Jan Franas poddal w zwi<\Zku z tyrn powyzszy wniosek pod glosowanie.
W wyniku glosowania "za" - 11 glosow - Rada Grniny wniosek

przyj~la

jednoglosnie.
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W zwi¥ku z przyj~ciem tego wniosku Rada Gminy zobowi'l.zala W6jta Gminy do wyst;wienia z
takim wnioskiem do Starosty Slawienskiego.

Na zakonczenie Przewodnicz'l.cy Rady Gminy p. Jan Franas dokonal podsumowania i
zamkni~cia obrad XVII Sesji Rady Gminy.

LISTA OBECNOSCI
Radnych na Sesji Rady Gminy Slawno w dniu 23 pazdziemika 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

12. Arszylo Ryszard

BrzeScie

I3.Myziak Danuta

Janiewice

I4.Kowalewski Donart

L~towo

I5.Palusiilski Wladyslaw

Noskowo

