PROTOKOL Nr XVIII/2008
z obrad Sesji Rady Gminy Slawno w dniu 28 listopada 2008 roku.

Sesja odbyla si« w Swietlicy Wiejskiej w Warszkowie.
Sesj« rozpocz«to

0

godzinie 13,00, a zakonczono

0

godzinie 14,00.

Na stan 15 Radnych w Sesji uczestniczylo 14 Radych, co stanowi 93,3 % stanu Rady.
W Sesji uczestniczyli: W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski, Z-ca W6jta p. Henryk Lompert,
Radnu Powiatu Slawno p. Pawel Placha, Czlonkowie Rady Soleckiej wsi Warszkowo, Kierownik
Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej p. Dominika Wr6bel, Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta,
Przedstawiciel WKU w Koszalinie mjr Andrzej Kosicki , Sohysi z terenu gminy Slawno.

Sesj« otworzyl Przewodnicz'lcy Rady Grniny p. Jan Franas i na wst«pie powital
wszystkich obecnych. Nast~pnie, na podstawie listy obecnosci Radnych, stwierdzil wymagane
kworum do przeprowadzenia obrad i podejrnowania prawomocnych uchwal.
Przewodnicz'lcy 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 zadan w okresie mi«dzy Sesjami.
4. Wnioski i zapytania ( interpelacje ) Radnych.
5. Podj«cie uchwal, w sprawie:
- zmian w budzecie Gminy Slawno na 2008 rok,
- wyrazenia zgody na zawarcie umowy konsorcjum pomi«dzy grninami w celu wsp6lnego
zlozenia oferty nabycia udzial6w sp6lki Zaklad Uslug Wodnych Sp61ka z ograniczona
odpowiedzialnosci'l z siedzib'l w Slupsku oraz upowaznienia W6jta Gminy Slawno do
zlozenia w ramach konsorcjum oferty nabycia udzia16w sp6lki Zaklad Uslug Wodnych
Sp61ka z ograniczon'l odpowiedzialnosci'l z siedzib'l w Slupsku przez Gmin« Slawno,
- wyrazenia zgody na przedluzenie okresu trwania umowy najmu pomieszczenia
gospodarczego 0 pow. 17,95 m2 usytuowanego na dzialce nr 242/2 polozonej w obr«bie wsi
Bobrowice gm. Slawno na okres dalszych trzech lat,
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego grniny Slawno cz«sci
dzialki nr 136/2, w obr«bie ewidencyjnym Stary Krak6w.
6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania ( interpelacje ) Radnych.
7. Wolne wnioski i zakonczenie.

Porz'ldek obrad zostal przez Radnych przyj«ty jednoglosnie.
Punkt 2

Przewodnicz'lcy obrad p. Jan Franas zapytal Radnych
Sesji.
Radni uwag nie wniesli.

0

uwagi do tresci protok6lu z poprzedniej

2
Nast~pnie

w wyniku glosowania "za" - 14 glos6w protok61 z poprzedniej Sesji zostal
jednoglosnie.

przyj~ty

PW1kt 3
Infonnacj~ 0

realizacji zadan w okresie mi~dzy Sesjami przedstawil W6jt Gminy p. Wojciech
Stefanowski. Infonnacja stano wi zahtcznik do protok6ru.
Punkt 4

P. Donart Kowalewski zapytal co zrobi6 z luMmi z terenu Janiewic, L~towa, Zukowa, kt6rych
lekarzem rodzinnym jest p. Zyluk, a kt6ra z dniem 01.01.2009 roku zaprzestaje pracy w Osrodku
Zdrowia w Slawnie.
P. Ryszard Arszylo wskazal na potrzeb~ naprawy drogi na odcinku ze stacji Gwiazd6wko przez
koloni~ Gwiazd6wko, kt6ra zostala zniszczona przez finn~ wywoz'\.c'\. kamien z tamtego terenu.
Roboty zostaly zakonczone, a droga jest rozjezdzona. Prosil w zwiqzku z tym wladze Gminy
podj~ly dzialania w celu zobowi'\.zania firmy do naprawy tej drogi.
P. Ryszard Sawicki zapytal 0 mozliwosci naprawy drogi ( 300 m ) z Radoslawia w kierunku
Mazowa przy udziale finansowym Gminy, tj pokryciu koszt6w transportu material6w.
P. Marek Szanel zapytal jakie korzysci b~dzie miala Gmina zawieraj'\.c umow~ konsorcjum
pomi~dzy gminami na nabycie udzia16w Zaklad6w Uslug Wodnych w Slupsku oraz czy cena wody
zostanie utrzymana na dotychczasowym poziomie. Ponadto zapytal, czy Gmina nie b~dzie musiala
ponosi6 koszt6w remont6w urz'\.dzen wodoci~owych.
P. Lechoslaw Szach przedstawH informacj~ ze spotkania jako Przewodnicz'\.cy Komisji Oswiaty
wsp6lnie z Dyrektorem Gminnego Zespolu Oswiaty z dyrektorami szk61. Spotkania te odbyly si~ w
atmosferze zyczliwosci ze strony dyrektor6w. Szkoly w dalszym ci~u maj'\. wiele potrzeb jednak
niekt6re sprawy udalo si~ zalatwi6 od razu na polecenie Dyrektora.
P. Jan Franas wskazal na potrzeb~ integrowania si~ spolecznosci wiejskich, powolywania
stowarzyszen, opracowywania stosownych program6w w celu pozyskiwania funduszy z zewn'\.trz i
realizowaC zadania na rzecz swoich miejscowosci. Jako przyklad podal Warszkowo, kt6re dzi~ki
takiemu dzialaniu zmienia swoje oblicze i tak mozna cos zrobi6 w ka:zdej wiosce.

Obrady Sesji, po usprawiedliwieniu u Przewodnicz'\.cego Rady Gminy, opuscil Radny p. Wladyslaw
Palusinski.
Punkt 5
Przewodnicz'\.cy obrad przedstawil projekty uchwal :
w sprawie zmian w budzecie Gminy Slawno na 2008 rok
Wyjasnien do projektu uchwaly udzielHa Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta uzasadniaj'\.c
jednoczesnie potrzeb~ dokonania zmian.

3
Po wysluchaniu wyjasnien i przeprowadzonego glosowania "za" - 13 glos6w - Rada Gminy podj~la
jednoglosnie UCHWAL~ Nr XVIII/99/2008. Uchwala stanowi zal<\.cznik do protok6lu.
w sprawie wyraZenia zgody na zawarcie umowy konsorcjum pomi~dzy gminami w celu
wsp61nego zlozenia oferty nabycia udzial6w Sp6lki Zaklad Uslug Wodnych Sp6lka z
ograniczon<\. odpowiedzialn<\. z siedzib<\. w Slupsku oraz upowaZnienia W6jta Gminy Slawno do
zlozenia w ramach konsorcjwn oferty nabycia udzia16w Sp6lki Zaklad Uslug Wodnych Sp6lka
z ograniczon<\. odpowiedzialnosci<\. z siedzib<\. w Slupsku przez Gmin~ Slawno.
Wyjasnien w przedmiotowej sprawie udzielil W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski i poinformowal
mi~dzy innymi, ze w sklad konsorcjum wchodzi siedem gmin, kt6re wezm<\. we wladanie to
przedsi~biorstwo, by nie oddac go Marszalkowi Wojew6dztwa Zachodniopomorskiego. Liczy, ze
wsp6lpraca z pozostalymi gminami uklada6 si~ b~dzie dobrze i rzetelnie i wsp61nego decydowania.
P. Dariusz Gofryk zapytal z czego wyplywa podzial udzial6w poszczeg61nych gmin w Sp6lce
Zakladu Uslug Wodnych.
W6jt Gminu p. Wojciech Stefanowski wyjasnil, iz podzial udzia16w wynika z dlugosci slecl
wodoci~owej na terenie danej gminy.
Nast~pnie

w wyniku glosowania "za" - 13 glos6w - Rada Gminy
Nr XVIII/l 00/2008. Uchwala stanowi zal<\.cznik do protok6lu.

podj~lajednoglosnie UCHWAL~

w sprawie wyrazenia zgody na przedluzenie okresu trwania umowy najmu pomieszczenia
gospodarczego 0 pow. 17,95 m2 usytuowanego na dzialce ill 242/2 polozonej w obrebie wsi
Bobrowice, gm. Slawno na okres dalszych trzech lat.

W wyniku glosowania "za"- 13 glos6w Rada Gminy
XVIIIIl 01/2008. Uchwala stanowi zal<\.cznik do protok6lu.

podj~la

jednoglosnie

UCHWAL~

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Slawno
dzialki ill 136/2, w obr~bie ewidencyjnym Stary Krak6w.

Nr

cz~sci

Wyjasnien do przedmiotowego projektu uchwaly udzieliL W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski.
W wyniku glosowania "za" - 13 glos6w - Rada Gminy7
XVIIIIl 02/2008. Uchwala stanowi zal<\.cznik do protok6lu.

podj~la

jednoglosnie

UCHWAL~

Nr

Punkt 6
Odpowiedzi na wnioski i zapytania udzielil W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski i poinformowal 0
trudnej sytuacji a zakresie opieki medycznej, nie ma kto leczyc. Nie mniej obiecal, ze podejmie si~
prowadzenia rozm6w w sprawie zapewnienia opieki lekarskiej mieszkancom z terenu okolic
Zukowa.
W sprawie naprawy nawierzchni drogi przez koloni~ Gwiazd6wko nawillZe kontakt z firmq, kt6raj<\.
zniszczyla wywoz<\.c z tamtego terenu kamien.
Przeprowadzi r6wniez rozmow~ z Nadlesnictwem w sprawie remontu drogi do Mazowa, ale to
Nadlesnictwo j<\. zniszczylo. Podsumowuj<\.c dodal,ze wszystkie spra\V)' S<\. konsultowane z Rad<\.
Gminy i w powi<tzaniu z budzetem. Radni w niekt6rych sprawach powinni udzielac tez swojego

4

poparcia.
Punkt 7

P. Jan Franas wniosl, by w najblizszyrn czasie odbyc posiedzenia Kornisji w celu ornowlenia
projektow uchwal, ktore zostaly Radnyrn dostarczone w terminie pozniejszyrn, tj po wyslaniu
zawiadornien na obecn't Sesj~. Ornowic nalezaloby tez projekt budzetu na 2009 rok. Dodal, ze w
rniesi'tcu grudniu odb~d't si~ jeszcze dwie Sesje.
Nawi'lZal takZe do sprawy remontu drogi do Zukowa. Zaapelowal, by Radni Rady Powiatu zadanie
to wprowadzili do budzetu Powiatu na 2009 rok. Nadrnienil przy tyrn, ze Grnina oferowala w tej
sprawie pomoc finansow't pomirno, z nie jest ona w jej wladaniu. Ale jak do tej pory nic z tego nie
wyniklo i dlatego trzeba podj'tc wspolne dzialania i przedstawiac swoje argumenty w celu
przekonania pozostalych Radnych Powiatowych 0 koniecznosci realizacji tego zadania. PodkreSlil
bulwersuj'tcy fakt wspomagania finansowego przez Starostwo Powiatowej bogatej gminy jak'tjest
Darlowo. Grnina ta jest w stanie we wlasnyrn zakresie przeprowadzac remonty drog z uwagi na
swoje duze dochody finansowe. Natorniast Gmina Slawno jest jedn't z najbiedniejszych grnin ito j't
trzeba wspornagac. Takie stanowisko nalezy artykulowac na kazdyrn spotkaniu. Musi nast'tPic
wsp61praca Radnych Powiatu, Radnych Grniny oraz wszystkich srodowisk dzialaj'tcych na terenie
gminy Slawno i organizowac spotkania w celu wypracowywania stosownych ustalen.
Zaprosil obecnych na Sesji do udzialu w spotkaniu, ktore odb~dzie si~ w dniu 4 grudnia w
Jaroslawcu, w sprawie rozwoju powiatu slawienskiego, na ktoryrn odb~dzie si~ rowniez prezentacja
gminy Slawno.
P. Lechoslaw Szach podzi~kowal Radzie Grniny za wsparcie finansowe przy zalozeniu ogrzewania
w swietlicy wiejskiej w Warszkowie. Zlozyl rowniez podzi~kowania Radzie Soleckiej i Szkole
Podstawowej za dotychczasow't wspolprac~. Dodal,ze wspolpraca z nirni to sarna przyjernnosc.

Na zakonczenie Przewodnicz'tcy Rady Grniny p. Jan Franas dokonal
podsurnowania i zamkni~cia obrad XVIII Sesji Rady Grniny Slawno.

LISTA OBECNOSCI
na Sesji Rady Gminy Slawno w dniu 28 listopada 2008 roku .

l. Los Stefan

Boleszewo

2. Zasada Boguslawa

Kwasowo

3. Malagowski Miroslaw

Bobrowice

4.

Wi~cek

Wladyslaw

Bobrowiczki

5. Szamie] 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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LISTA OBECNOSCI
Sohys6w na Sesji Rady Gminy Slawno w dniu 28 listopada 2008 r.

1. Arszylo Ryszard

Brzescie

2. Blaszczyk Ryszard

Janiewice

3. Bogdatlska Ludwika

Gwiazdowo

4. Kruk Karol

L~towo

5. Ozdoba Agata

Bobrowice

6. Dawid Jan

Bobrowiczki

7. Chochol Ryszarda

Smardzewo

8. Binczyk Iwona

Kwasowo

9. Kryszewska Lucyna

Radoslaw

10. Murawiecka Elzbieta

Tokary

11. Piaseczny J erzy

S1. Krak6w

12. Szamiel Marianna

Slawsko

13. Wieczorek Krzysztof

Tychowo

14. Sadowski Tomasz

Rzyszczewo

15. Szach Lechoslaw

Warszkowo

16. Andrzejczuk Franciszek

Noskowo

17. Wiktor Zdzislaw

Wrzesnica

18. Malejkej Witold

Warszk6wko

19. Sozanski Ryszard

Zabno

20. Palinski Wladyslaw

Pomilowo

21. K~dziolka Wieslaw

Zukowo

22. Los Stefan

Boleszewo
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