PROTOKOL Nr XIx/2008
z obrad Sesji Rady Gminy Slawno w dniu 17 grudnia 2008 roku

Sesja odbyla

si~

w budynku

Sesj~ rozpocz~to 0

Urz~du

Gminy w Slawnie.

godzinie 10,00, a zakonczono

0

godzinie 12,30.

Na stan 15 Radych w Sesji uczestniczylo 14 Radnych, co stanowi 93,3 % stanu Rady.
W Sesji uczestniczyli: W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski, Z-ca W6jta p. Henryk Lompert,
Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta, Radny Powiatu Slawno p. Ryszard Kozlowski, Kierownik
GmilUlego Osrodka pomocy Spolecznej p. Dominika Wr6bel, Radca Prawny UG p. Marek
Pawlowski oraz Sohysi z terenu gminy Slawno.
Sesj~

otworzyl Przewodnicz'lcy rady Gminy p. Jan Franas i na wst~pie powital
wszystkich obecnych. Nast~pnie, na podstawie listy obecnosci radnych, stwierdzil wymagane
kworum do przeprowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwal.
Przewodnicz'lcy przedstawil porz'ldek obrad:
1. Otwarcie Sesji
- stwierdzenie kworum,
- przyj~cie porz'ldku obrad.
2. Przyj~cie protok6lu z poprzedniej Sesji .
3. Infonnacja W6jta Gminy 0 realizacji zadan w okresie mi~dzy Sesjami.
4. Wnioski i zapytania ( interpelacje ) Radnych.
5. Uchwalenie budzetu Gminy Slawno na 2009 rok,
- opinie Komisji Rady Gminy.
- podj~cie uchwaly w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Slawno na 2009 rok.
6. Uchwalenie GmilUlego Programu Profilaktyki i Rozwi'lzywania Problem6w Alkoholowych
i Narkomanii na 2009 rok.
7. Podj~cie uchwal, w sprawie ;
przyst'lPienia do sporz'ldzenia zmiany mleJscowego planu zagospodarowania
przestrzelUlego gminy Slawno, dla miejscowosci Bobrowiczki w gminie Slawno,
przyst'lPienia do sporz'ldzenia zmiany mleJscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Slawno dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w cz~sci obr~bu
geodezyjnego Rzyszczewo, Bobrowiczki , Bobrowice i Boleszewo w gminie Slawno,
- przyst'lPienia do zmiany studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania
przestrzennego gminy Slawno przyj~tego uchwal'l Rady Gminy Slawno Nr XVI176/2008 w
dniu 26 wrzesnia 2008 roku , w zakresie koniecznym dla lokalizacji gazoci~u wysokiego
cisnienia DN 700,
- przyst'lPienia do sporz'ldzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Slawno dla lokalizacji gazoci~u wysokiego cisnienia,
- wyrazenia zgody na przedluzenie okresu trwania umowy najmu pomieszczenia
gospodarczego 0 pow. 26,10 m2 usytuowanego na dzialce oznaczonej geodezyjnie nr 360/2
polozonej w obr~bie wsi L~towo , gm. Slawno na okres dalszych trzech lat,
- zmian w budzecie Gminy Slawno na 2008 rok,
- programu wsp61pracy Gminy Slawno z organizacjami pozarz'ldowymi,
- sprzedaZY w drodze przetargu dzialki niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 717 0
powierzchni 0,2070 ha polozonej w obr~bie wsi Noskowo,
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- zmiany uchwaly Nr XIX/97/2004 Rady Gminy Slawno z dnia 26.11.2004 roku w sprawie
ustalenia oplat za zaj~cie pasa drogowego na cele niezwi'lzane z budowq, przebudowq,
remontem, utrzymaniem i ochron'l dr6g na obszarze Gminy Slawno, dla kt6rych zarz'ldc'l jest
W6jt Gminy Slawno,
- aktualizacji Strategii Polityki i Integracji Spolecznej w Gminie Slawno na lata 2008 - 2015
8.0dpowiedzi na wnioski i zapytania ( interpelacje ) Radnych.
9. Wolne wnioski i zakonczenie.
Porzqdek obrad zostal

przyj~ty

jednoglosnie.

Punkt2
Przewodnicz'lcy obrad zapytal Radnych

0

uwagi do tresci protok6lu z poprzedniej Sesji.

Radni uwag nie wniesli.
Nast~pnie w wyniku glosowania "za" - 14 glos6w protok61 z poprzedniej Sesji przyj~ty zostal
jednoglosnie.

Punkt 3
InfOlmacj~ 0

realizacji zadan w okresie mi~dzy Sesjami przedstawil W6jt Gminy p. Wojciech
Stefanowski. Infonnacja stanowi zaIqcznik do protok6lu.

Punkt4
P. Marek Szanel zapytal 0 mozliwosci podl'lczenia miejscowosci w gminie Slawno, przez tereny
kt6rych przebiegac b~dzie gazociqg, dla kt6rego dokonuje si~ w tak szybkim tempie zmian studium
uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy. Zapytal, jakie w tej sprawie
Gmina rna mozliwosci nacisku na inwestora. Zwr6cil, przy tyrn uwag~ na fakt odmowy dokonania
takich zmian zmian na prosb~ mieszkanca Slawska p. Sianosa, kt6ry ubiega si~ 0 to od lat i czy nie
powoduje to zlej opinii na temat pracy wladz gminnych. Jego zdaniem Grnina realizuje prosby tych,
co maj'l pieni'ldze. Zapytal tez , kto b~dzie placic za zmiany studium.
Kolejna sprawa dotyczyla budowy elektrowni wiatrowych i zwi'lzanych z tym wysokosci cen za
pr'ld, gdyz uwaza, ze b~dzie on trzykrotnie drozszy. Powazn'l znizk'l ceny pr'ldu b~d'l z pewnosci'l
elektrownie j'ldrowe.
Wni6s1 po raz kolejny 0 zakup projektora do uzytku Radnych, by omawiane materialy przedstawiac
wizualnie. Jest to kwota rz~du 1.200 zlotych i na pewno znajdzie si~ w budzecie na 2009 rok.
Ponownie wskazal na potrzeb~ przedstawiania budzetu, w tym bilansu i arkusza kalkulacyjnego w
fOlmie elektronicznej.
Zwr6cil si~ z prosb'l do Radcy Prawnego 0 zainteresowanie si~ mozliwosci'l zrezygnowania z
uslug Telekomunikacji w sprawie dostarczania internetu do szkoly i biblioteki we Wrzesnicy. Do
chwili obecnej nie mozna si~ dogadac. Zatem jakie S'l mozliwosci zakupu intemetu od innego
operatora. Sprawajest dosyc pilna.
Poniewaz w wolnych wnioskach nikt wi~cej glosu nie zabral, Przewodnicz'lcy przyst'lPil do
realizacji kolejnego punktu porz'ldku obrad.
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Ptmkt5
Uchwalenie budzetu Gminy Slawno na 2009 rok.
W tej sprawie odbylo si~ wsp61ne posiedzenie Komisji Rady Gminy, na kt6rym zostala wyrazona
pozytywna opinia do zadaiJ. budzetowych na 2009 rok.
Nast~pnie

Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta odczytala pozytywnet opini~ Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 listopada 2008 roku do projektu budzetu Gminy Slawno na
2009 rok.

Odczytala takZe pozytywnet OpInI~ Regionalnej Izby Obrachllnkowej w sprawie mozliwosci
sfinansowania deficytu budzetu oraz 0 prawidlowosci doletczonej do projektu uchwaly budzetowej
na 2009 rok prognozy kwoty dlugu Gminy Slawno.
Przewodniczetcy obrad odczytal projekt uchwaly w sprawie uchwalenia budzetu gminy Slawno na
2009 rok.
W dyskusji nikt z Radnych glosu nie zabral wobec czego Przewodniczetcy obrad przyst~il do
glosowania, w wyniku kt6rego "za" - 14 glos6w - Rada Gminy podj~la jednoglosnie UCHWALE
Nr XIXl103/2008 . Uchwala stano wi zaletcznik do protok61u.
Punkt 6
Przewodniczetcy obrad odczytal projekt uchwaly w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwietzywania Problem6w Alkoholowych i Narkomanii na 2009 rok i poinformowal, ze r6wniez
byl on omawiany na wsp61nym posiedzeniu Komisji.
Radni uwag nie wniesli i w wyniku glosowania "za" - 14 glos6w - Rada Gminy
jednoglosnie UCHWALE Nr XIXIl04/2008. Uchwala stanowi zaletcznik do protok6lu.

podj~la

Punkt 7
Przewodniczetcy obrad przedstawial kolejno projekty uchwal, kt6re byly przedmiotem posiedzenia
wsp6lnego posiedzenia Komisji :
w sprawie przyst~ienia do sporzetdzenia zmiany mleJscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Slawno, dla miejscowosci Bobrowiczki w gminie Slawno.
Uwag nie wniesiono i w wyniku glosowania "za" - 13 glos6w; " wstrzymal si~ " - 1 glos - Rada
Gminy wi~kszosciet glos6w podj~la UCHWALE Nr XIXIl OS/2008. Uchwala stanowi zaletcznik do
protok6lu.
w sprawie przyst~ienia do sporzetdzenia zmiany mleJ scowego planll zagospodarowania
przestrzennego gminy Slawno, dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w cz~sci obr~bu
geodezyjnego Rzyszczewo, Bobrowiczki, Bobrowice i Boleszewo w gminie Slawno.
Uwag nie wniesiono i w wyniku glosowania "za"- 14 glos6w - Rada Gminy
UCHWALE Nr XIXIl 0612008. Uchwala stanowi zaletcznik do protok6ru.

podj~la

jednoglosnie
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-

w sprawie przyst'UJienia do zmiany Studium uwarunkowaiI i kierunk6w zagospodarowania
przestrzennego gminy Slawno przyj~tego Uchwalet Rady Gminy Slawno Nr XVI176/2008 w
dniu 26 wrzesnia 2008 roku, w zakresie koniecznym dla lokalizacj i gazocictgu wysokiego
cisnienia DN 700.

Przewodniczetcy p. Jan Franas, ze przed przyst'UJieniem do dokonania zmian Studium zobowictzano
W6jta do prowadzenia rozm6w z inwestorem w sprawie umozliwienia podletczenia Warszkowa i
Wrzesnicy do gazocictgu poprzez budow~ stacji redukcyjnych. Ponadto dodal, iz jest to inwestycja
centralna i Gmina moze bye zobowictzana do zmiany Studium.
Dodatkowych wyjasnien udzielil W6jt Gminy informujetc , ze w Szczecinie budowany jest terminal
i w zwietzku z tym odbi6r gazu jest konieczny, kt6ry niekonieczne moze bye odbierany w Polsce.
Koszt zmian pokryje inwestor. Przypomnial, ze w sprawie gazyfikacji gminy starano si~ juz
dziesi~e lat temu. Jest nawet opracowany program. Jednak pierwszoplanowym zadaniem byla
budowa wodocictg6w na wsiach i spraw~ gazu trzeba bylo odlozye na dalszy plan.
Budowa wiatrak6w to zadanie dlugoterminowe, kt6re przyniesie odpowiednie dochody do budzetu
gminy. W6wczas b~dzie mozliwose realizacji innych waznych zadan, w tym gazyfikacja gminy.
Wyjasnil tez spraw~ przedluzajetcego si~ zalatwienia sprawy p. Sianosa, a mianowicie jest to jedna
dzialka, a dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego wynioslo, by 100.000
zlotych. Sprawa ta nie jest jednak zamkni~ta.
P. Marek Szanel uWaZa, ze w sprawie gazu powinno bye silniejsze oddzialywanie perswazyjne, aby
stworzye taket mozliwose chociaZby za dziesi~e lat, gdy b~det pienietdze.
P. Jan Franas poinformowal 0 majetcym
nim Radnego p. Marka Szanela.

si~

odbye, w tej sprawie, spotkaniu i zaprosil do udzialu w

PoniewaZ w dyskusji nikt wi~cej glosu nie zabral Przewodniczetcy obrad poddal przedmiotowy
projekt uchwaly pod glosowanie.
W wyniku glosowania "za" - 14 glos6w - Rada Gminy
XIXl107/2008 . Uchwala stanowi zaletcznik do protok6lu.

podj~la

jednoglosnie

UCHWAL~

Nr

w sprawie przyst'UJienia do sporzetdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Slawno dla lokalizacji gazocictgu wysokiego cisnienia
W wyniku glosowania "za" - 14 glos6w - Rada Gminy
XIXl108/2008. Uchwala stanowi zaletcznik do protok61u.

podj~la

jednoglosnie

UCHWAL~

Nr

w sprawie wyrazenia zgody na przedluzenie okresu trwania umowy najmu pomieszczenia
gospodarczego 0 pow. 26,10 m2 usytuowanego na dzialce oznaczonej geodezyjnie nr 360/2
polozonej w obr~bie wsi L~towo gm. Slawno na okres dalszych trzech lat.
W wyniku glosowania "za" - 14 glos6w - Rada Gminy
XIXIl09/2008. Uchwala stanowi zaletcznik do protok61u.

podj~la

jednoglosnie

w sprawie zmian w budzecie Gminy Slawno na 2008 rok
Wyjasnien do projektu uchwaly udzielila Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta.

UCHWAL~

Nr
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Nast~pnie

w wyniku glosowania "za" - 14 glos6w - Rada Gminy
Nr XIXI11 0/2008. Uchwala stanowi zalqcznik do protok6lu.

podj~lajednoglosnie

UCHWALr::

w sprawie programu wsp6lpracy gminy Slawno z organizacjami pozarzqdowymi.
Wyjasnien udzielila Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta.
W wyniku glosowania "za" - 14 glos6w - Rada Gminy
XIXlll112008. Uchwala stanowi zalqcznik do protok6lu.

podj~la

jednoglosnie UCHWALr:: Nr

w sprawie sprzedaZy w drodze przetargu dzialki niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 717
o powierzchni 0,2070 ha polozonej w obr~bie wsi Noskowo, gm. Slawno.
Wyjasnien udzielil W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski.
W wyniku glosowania "za" - 13 glos6w, "wstrzymal si~" - 1 glos - Rada Gminy wi~kszosciq
glos6w podj~la UCHWALr:: Nr XIX1112/2008. Uchwala stanowi zalqcznik do protok6lu.
w sprawie zmiany uchwaly Nr XIX/97/2004 Rady Gminy Slawno z dnia 26.11.2004 roku w
sprawie ustalenia oplat za zaj~cie pasa drogowego na cele niezwiqzane z budowq, przebudowq,
remontem, utrzymaniem i ochronq dr6g na obszarze Gminy Slawno, dla kt6rych zarzqdcq jest
W6jt Gminy Slawno.
Wyjasnien udzielil W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski.
W wyniku glosowania "za" - 14 glos6w - Rada Gminy
XIX1113/2008. Uchwala stanowi zalqcznik do protok6lu.

podj~la

jednoglosnie UCHWALr:: Nr

w sprawie aktualizacji Strategii Polityki i Integracji Spolecznej w Gminie Slawno na lata 2008 
2015.
Wyjasnien udzielil W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski.
W wyniku glosowania "za" - 14 glos6w - Rada Gminy
XIX1114/2008. Uchwala stanowi zalqcznik do protok6lu.

podj~la

jednoglosnie UCHWALr:: Nr

Punkt 8
Odpowiedzi na wnioski i zapytania udzielil W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski i poinformowal,
ze b~dq prowadzone mediacje w sprawie podlqczenia wsi do gazociqgu, przez kt6re b~dzie on
przebiegal. Dodal, ze inwestorzy pokryjq tez koszty zwiqzane ze zmianq planu zagospodarowania
przestrzennego gminy niezb~dnq dla realizacji tej inwestycji.
Nieznane Sq ceny prqdu. Elektrownie wiatrowe budujq inwestorzy zagraniczni i nieznane Sq ich
zamierzenia.
Informacja elektroniczna jest wprowadzana, jednak w oparciu 0 obowiqzujqce w tym przedmiocie
prawo oraz odpowiedni program.
Poinformowal tez, ze wszystkie uwagi, w tym zglaszane przez sohys6w, Sq zbierane i notowane.
lednak ich realizacja rozciqga si~ w czasie z uwagi na r6znego rodzaju utrudnienia, w tym mi~dzy
innymi potrzeba przygotowania dokumentacji technicznej oraz w ramach posiadanych srodk6w.
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P. Jan Franas poinfonnowal, ze opracowano rzqdowy program uwolnienia ceny energii poniewaz
zaklad energetyczny mial zakusy jej zwi~kszenia. Zatem Sq to sprawy nie do zalatwienia na
szczeblu gmirmym. Jest to temat g\obalny, swiatowy dotyczqcy mi~dzy irmymi ochrony
srodowiska, w tym uwalniania dwutlenku w~gla. Gmina sarna sobie z tym problemem nie poradzi.
Zajqe sie tym powirmi polityczni stratedzy.
W sprawie zakupu projektora stwierdzil, ze jesli Radni b~dq widzieli takq potrzeb~ to W6jt i
Skarbnik do sprawy powr6cq. Prosil,by zastanowie si~, czy podejmowae takq decyzj~ dla jednej
profesjonalnej osoby. Przypomnial, ze na prosb~ Radnych zostal zakupiony komputer, kt6ry jest nie
wykorzystany. Bowiem nie wszyscy Radni widza potrzeb~ korzystania z tego urzqdzenia.
Punkt9
W wolnych wnioskach glos zabrali :
P. Wladyslaw Wi~cek wskazal na potrzeb~ uporzqdkowania sprawy koszy na smieci na wsiach.
Uwaza, ze kazdy mieszkaniec gminy powinien miee taki kosz. Potraktowae wszystkich jednakowo.
Bowiem niekt6re wsie Sq zasypywane g6rami smieci.

P. Jan Franas uwaza, ze trzeba to egzekwowae od wszystkich, gdyz wynika to z przepis6w
ochronie srodowiska. Trzeba w tym temacie bye konsekwentnymi.

0

P. Ryszard Arszylo poinfonnowal, ze od 01 stycznia 2009 roku wszyscy rolnicy b~dq zobowiqzano
do posiadania pojemnik6w na odpady komunalne. Takie polecenie wyszlo od Agencji
Nieruchomosci Rolnych. W zwiqzku z tym pozostalymi mieszkancami powirma zajqe sie Gmina.
P. Lucyna Kryszewska, Sohys wsi Radoslaw zwr6cila
mieszkanc6w Slawna na tereny wiejskie.

uwag~

na fakt wywozenia smieci przez

P. Lechoslaw Szach wni6s1 0 zakup przez Gmin~ przenosnego radaru dla zapewnienia
bezpieczenstwa na drodze nr 6 mi~dzy irmymi w okolicy Warszkowa. Poinformowal 0 wypadkach,
kt6re zdarzyly si~ w ciqgu ostatnich dni, lqcznie ze smiertelnym.
P. Marek Szanel zapytal jakie Gmina rna mozliwosci nacisku na
groznych miejscach.
P. Miroslaw Malagowski stwierdzil, ze
to bardzo mqdre rozwiqzanie.

Policj~

Policj~,

by funkcjonariusze stali w

widae, a fotoradar jest nie za bardzo widoczny i jest

P. Dariusz Gofryk zapytal, w jaki spos6b wplywaly by pieniqdze do budzetu Gminy po zakupie
fotoradaru.
P. Jan Franas stwierdzil, iz w tym momencie nalezaloby powolae Straz Gmirmq.
P. Ryszard Kozlowski, Radny Powiatu Slawno stwierdzil, ze koniec roku to podsumowanie danego
roku i tworzenie plan6w na rok przyszly. Okres dw6ch lat pokazal mqdrose Radnych. Radni wiedzq
jakie Sq realia zar6wno na szczeblu powiatu, gminy jak i panstwa. Poruszyl spraw~ remontu drogi
do Z:ukowa i nawiqzal do spotkania jakie w tej sprawie si~ odbylo, tj Starosta, W6jt,
Przewodniczqcy Rady Gminy. Wskazal na slusznose decyzji jakq podj~la Gmina w zakresie
wsp6lfinansowania tej inwestycji. Jego zdaniem remont tej drogi musi bye zakonczony i w zwiqzku
z tym dzialae trzeba wsp61nymi silami, by zostala ona uj~ta w planie na biezqcy rok.
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Poinformowal 0 dzialaniach Izby Rolniczej podejmowanych na rzecz rozwoJu rolnictwa w
powiecie jak i w gminie.
Na koniec zlozyl zyczenia swiqteczno-noworoczne.
PodsumowujqC obrady Sesji Przewodniczqcy p. Jan Franas wyrazil nadziej~, ze trzej
Radni Rady Powiatu z terenu Gminy Slawno wespret te dzialania. Skutecznosc nalezy oceniac
czynami. Celowe dzialanie Gminy to droga do L~towa, na co Gmina deklaruje pomoc finansowet w
kwocie 1,5 mIn zlotych. Wskazal na fakt ciqglego dofinansowywania Darlowa, ktore jest bogate i
wiele zadan moze wykonac w ramach wlasnego budzetu. Prosil Radnego Powiatu 0 przekazanie
wszystkich uwag wynikajetcych z obrad tej Sesji na obrady Sesji Rady Powiatu.
Zlozyl zyczenia swietteczne i dokonal zamkni~cia obrad XIX Sesji Rady Gminy Slawno.

rro\okPl~nt
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LISTA OBECNOSCI

Radnych na Sesj i Rady Gminy Slawno w dniu 17 grudnia 2008 roku

1. Los Stefan

Boleszewo

1

. .. "./......
/

'
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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

13.Myziak Danuta

Janiewice

14.Kowalewski Donart

L~towo

15 .Pal usinski Wladyslaw

Noskowo

..~(!(j9v ....

LISTA OBECNOSCI
Soltys6w na Sesji Rady Gminy Slawno w dniu 17 grudnia 2008 rok

1. Arszyl0 Ryszard

Brzescie

2. Blaszczyk Ryszard

Janiewice

3. Bogdailska Ludwika

Gwiazdowo

4. Kruk Karol

L<r 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

St. Krak6w

12. Szamiel Marianna

Slawsko

13. Wieczorek Krzysztof

Tychowo

14. Grudniewski Piotr

Rzyszczewo

15. Szach Lechoslaw

Warszkowo

16. Andrzejczuk Franciszek

Noskowo

17. Wiktor Zdzislaw

Wrzesnica

18. Malejkc Witold

Warszk6wko

19. Sozanski Ryszard

Zabno

20. Palinski Wladyslaw

PomHowo

21. K~ldziolka Wieslaw

Zukowo

22. Los Stefan

Boleszewo
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