PROTOKOL Nr II/2006
z obrad Sesji Rady Gminy Slawno w dniu 06 grudnia 2006 roku.
Sesj<t rozpocz<tto

0

godzinie 1000 , a zakonczono

0

godzinie 1200.

Sesja odbyla si<t w budynku Urz<tdu Gminy w Slawnie.
Na stan 15 Radnych w Sesji udzial wzi<tlo 15 Radnych, co stanowi 100 % stanu
Rady.
W Sesji uczestniczyli ponadto: V -ce Starosta Powiatu Slawno p. Robert St<tpien,
Etatowy Czlonek Zarz'tdu Powiatu p. Wladyslaw Czerkas, Przewodnicz'tcy Gminnej
Komisji Wyborczej p. Jolanta Kaniak, W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski,
Zast<tpca W6jta p. Ryszard Lesniewski, Skarbnik ~miny p. Krystyna Sapeta, Radca
\
Prawny Urz<tdu Gminy p. Marek Pawlowski.

~adY

Gminy p. Jan Franas i
Otwarcia Sesji dokonal PrzewodnicZltcy
powital wszystkich obecnych. Nast<tpnie, na podstawie listy obecnosci Radnych,
stwierdzil wymagane kworum do przeprowadzenia obrad i podejmowania prawo
mocnych uchwal.
Przedstawil porz'tdek obrad Sesji :
1. Otwarcie Sesji,
- stwierdzenie kworum,
przyj<tcie porz'tdku obrad.
2. Przyj<tcie protok6lu z poprzedniej Sesji.
3. Slubowanie W6jta Gminy,
- wr<tczenie zaswiadczenia W6jtowi Gminy.
4. Wyb6r Komisji Rewizyjnej.
5. Wyb6r stalych Komisji Rady Gminy:
- Komisja Rolnictwa, Przemyslu i Handlu,
- Komisja Rozwoju Spoleczno-Gospodarczego,
- Komisja Oswiaty, Zdrowia, Prawa i Porz'tdku Publicznego.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zakonczenie obrad.
Wni6sl, by wprowadzic do porz'tdku dodatkowy punkt - 5a, tj podj<tcie uchwaly w
sprawie okreslenia stawek w podatku od nieruchomosci na terenie Gminy Slawno na
2007 rok. Projekt uchwaly zostal wczesniej przeslany Radnym wraz z objasnieniami.
Koniecznosc taka zachodzi w zwiqzku z obowi'tzuj'tcym terminem jej ogloszenia w
DzielU1iku Urz<tdowym Wojew6dztwa Zachodniopomorskiego do konca roku, by
uchwala mogla obowi'tzywac w roku przyszlym.

Porz'tdek obrad II Sesji wraz z dodatkowym punktem 5a zostal przez Rad~ Gminy
przyj~ty jednoglosnie.
Punkt2
Przewodnicz'tcy obrad wni6s1

0 przyj~cie

protok6lu z poprzedniej Sesji.

W wyniku glosowania "za" - 15 glos6w protok61 z poprzedniej Sesji
jednoglosnie.

przyj~ty

zostal

Punkt 3
Przyst~puj'tc

do realizacji tego punktu porz'tdku obrad Przewodnicz'tcy Rady Gminy
poprosil W6jta Gminy p. Wojciecha Stefanowskiego 0 zlozenie slubowania.
W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski w obecnosci wszystkich Radnych oraz gosci
zioZyI slubowanie wypowiadaj'tc slowa obowi'tzuj'tcej " roty slubowania "
Po slubowaniu, Przewodnicz'tcy Gminnej Komisji Wyborczej w Slawnie p. Jolanta
Kaniak, wr~czyla zaswiadczenie stwierdzaj'tce wyb6r Pana Wojciecha Stefanows
kiego na WOJTA GMINY SLAWNO.
Nast~pnie

Przewodnicz'tcy Rady Gminy p. Jan Franas zlozyl, w imieniu mieszkat1
c6w Gminy, zyczenia zdrowia i wytrwalosci w realizacji zadail na rzecz srodowiska i
mieszkanc6w Gminy. Niech rozw6j Gminy b~dzie ponad podzialami. Wyb6r W6jta
to decyzja wi~kszosci mieszkanc6w tej Gminy. Wyb6r w wyborach bezposrednich
daje bardzo duz't satysfakcj~, duz't wladz~ ale i duz't odpowiedzialnosc.
Jest Pan W6jtem wszystkich mieszkanc6w Gminy - gdyz W6jta mamy jednego. Jako
Przewodnicz'tcy Rady Gminy zapewnil 0 wsparciu wszelkich dzialan, kt6re dobrze
b~d't sluZyc spolecznosci Gminy.
Gratulacje i Zyczenia zloZyli r6wniez V -ce Starosta Powiatu Slawno p. Robert
St~pien oraz Etatowy Czlonek Zarz'tdu Powiatu p. Wladyslaw Czerkas.
Punkt4
Przewodnicz'tcy Rady Gminy poinformowal, ze Radni maj't obowi'tzek pracowac co
najmniej w jednej Komisji. Jako pierwsza powolana zostanie Komisja Rewizyjna.
Oglosil przerw~ i poprosil Radnych 0 wpisanie swoich kandydatur do pracy w tej
Komisji.
Radni - czlonkowie Komisji odbyli swoje pierwsze posiedzenie dokonuj'tc wyboru
przewodnicz'tcego i zast~pcy. Propozycja skladu osobowego komisji stanowi
zal'tcznik do protok6lu.

Przewodnicz'\.cy obrad p. Jan Franas przedstawil projekt uchwaly w sprawie powola
nia Komisji Rewizyjnej oraz jej skiadu osobowego.
W wyniku glosowania "za" - 15 glosow - Rada Gminy podj~la jednogiosnie
UCHWAL~ Nr 11/3/2006. Uchwaia stanowi zal'\.cznik do protokolu.
Punkt5
Przewodnicz'\.cy obrad po raz kolejny ogiosil przerw~ w obradach i poprosil Radnych
by okreslili si~ w jakich pozostalych stalych komisjach chc'\.pracowae, a mianowicie:
Komisja Rolnictwa, Przemyslu i Handlu,
Komisja Rozwoju Spoleczno-Gospodarczego,
Komisja Oswiaty, Zdrowia, Prawa i Porz'\.dku Publicznego.
W czasie przerwy radni wpisywali

si~

do poszczegolnych Komisji.

Po ustaleniu skiadow osobowych, czIonkowie Komisji, na pierwszych posiedzeniach,
w wyniku glosowania tajnego, wybrali przewodnicz'\.cych i zast~pcow przewodni
cZ'\.cych.
Na tej podstawie Rada Gminy byia w stanie powolae Komisje w skiadach
zaproponowanych przez Radnych. Propozycje stanowi'\. zal'\.cznik do protokolu.
Przewodnicz'\.cy obrad p. Jan Franas przedstawil projekt uchwaly w sprawie
powolania stalych Komisji Rady Gminy oraz ich skiadow osobowych :
Komisji Rolnictwa, Przemyslu i Handlu,
Komisji Rozwoju Spoleczno-Gospodarczego,
Komisji Oswiaty, Zdrowia, Prawa i Porz'\.dku Publicznego.
W wyniku glosowania "za" - 15 glosow Rada Gminy
Uchwaia stanowi zal'\.cznik do protokolu.

podj~la UCHWAL~

Nr II/4/06.

Punkt5a
Zgodnie z przyj~tym porz'\.dkiem obrad Przewodnicz'\.cy Rady Gminy zwrocil si~ do
Radnych z prosb'\. 0 podj~cie uchwaly w sprawie okreslenia stawek w podatku od
nieruchomosci na terenie Gminy Slawno na 2007 rok. Dodal, ze uchwaia ta do 12
grudnia br musi bye dostarczona do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
P. Marek Szanel zwrocil sie z prosb'\. 0 wyjasnienie sprawy wpIywu obnizenia stawek
podatkowych na wysokose subwencji Panstwa do budzetu Gminy. Czym kierowano
si~, ze w kilku przypadkach zastosowano ich obnizenie?
Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta poinformowala, ze stawki podatkowe ustala
G16wny Urz'\.d Statystyczny. Rada Gminy moze je obnizye, rna to jednak wplyw na

wysokosc subwencji to znaczy jej uszczuplenie. Panstwo uwaza, ze takie dochody s~
wystarczaj ~ce.
P. Beata Plachecka Inspektor ds podatkowych Urz~du Gminy wyjasniIa, ze zastoso
wane obnizenia niektorych stawek przekIadaj~ si~ na ludzi. Ludzie nie pracuj~ i w
zwi~ku z tym maj~ trudnosci z oplacaniem wyzszych podatkow. Korzystniejszym
wyjsciem jest zebranie mniejszej wysokosci podatkow niz zastosowanie umorzen.
P. Marianna Szamiel wskazala na koniecznosc wyst~ienia do Ministra Rolnictwa 0
zmian~ okr~gu podatkowego Gminy Slawno z uwagi na istniej~c~ w tej Gminie bied~
Tak jest w gminach osciennych.
P. Beata Plachecka poinformowala, ze 0 tym zadecydowala struktura glebowa Gminy.
Gmina Slawno znajduje si~ w drugim okr~gu podatkowym, a to znaczy iz wysokosc
stawek podatkowych jest wyzsza niz w innych gminach. Jest mozliwsc, by z takim
wnioskiem wyst~ic. Obowi~zuje w tym przedmiocie odpowiednia procedura. Rada
Gminy wyst~puje z wnioskiem do Wojewody, ktory po zasi~gni~ciu opinii Izby
Rolniczej moze zaliczyc niektore gminy do innego okr~gu podatkowego niz
okreslone w rozporz~dzeniu. Jednak nie moze to obnizyc hektarow
przeliczeniowych wojewodztwa wi~cej
niz 1,5 %. W tym roku j est to juz na to za poino.
Przewodnicz~cy

Rady Gminy p. Jan Franas zaproponowal, by wniosek Radnej
p. Marianny Szamiel przyj~c. Zaj~c sie nim powinna Komisja Rolnictwa,Przemyslu i
Handlu i pracowac nad jego projektem.
Przewodnicz~cy

obrad wniosl 0 przeglosowanie projektu uchwaly w sprawie
okreslenia stawek w podatku od nieruchomosci na terenie Gminy Slawno.
W wyniku glosowania "za" - 15 glosow - Rada Gminy podj~la jednoglosnie
UCHWAL~ Nr 11/5/2006. Uchwala stanowi zal~cznik do protokolu.
Punkt6
W wolnych wnioskach glos zabrali :

P. Marek Szanel zapytal dlaczego Radni nie otrzymali Regulaminu Pracy Rady.
P. Jan Franas zaproponowal, by zaj~c si~ Statutem Gminy i uzupelnic go
Rady Gminy, tak by nie mnozyc dokumentow.
P. Marianna Szamiel zwrocila
sach publicznych.

si~

z

prosb~ 0

0

dostarczenie Radnym ustawy

zadania

0

finan

P. Donart Kowalewski zapytal, czy istnieje mozliwosc, wycofania z Agencji Rynku

Rolnego

cz~sci

ziemi i przeznaczye j~ na urz~dzenie boiska sportowego w L~towie.

W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski poinformowal, ze w planie zagospodarowania
przestrzennego jest to zapisane jako grunt rolny i i w chwili obecnej nie rna takiej
mozliwosci. Nie mniej jednak z taki wnioskiem do Agencji wyst'UJi.
Przewodnicz~cy

Rady Gminy p. Jan Franas poinformowal Radnych 0 obowi¢u
zlozenia oswiadczen maj~tkowych w terminie 30 dni od dnia zlozenia slubowania.
Zwr6cil si~ z prosb~ 0 zapoznanie si~ z projektem budzetu na 2007 roku jak r6wniez
z dodatkowo otrzymanymi materialami. Jezeli b~d~jakies w~tpliwosci, niejasnosci
prosie 0 wyjasnienia Skarbnika Gminy. Wszystkie materialy omawiane b~d~na
posiedzeniach Komisji.
P. Ryszard Sawicki zapytal, czy przedlozony projekt budzetu

b~dzie

zmieniany ?

Przewodnicz~cy

Rady Gminy poinformowal, ze projekt ten b~dzie przedmiotem
posiedzenia Komisji, ale Rada zadecyduje 0 jego ostatecznej wersji.
Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta zaproponowala nagranie ustawy 0 finansach
publicznych na plyt~ z uwagi na to, izjest to zbyt obszemy material i pochlonie duz~
ilose papieru co jest dose kosztowne.
Przewodnicz~cy

Rady Gminy p. Jan Franas uwaza propozycj~ za sluszn~. Dodal, ze
wszystko w Urz~dzie jest do wgl~du, gdyz nikt nie rna nic do ukrycia.
W przyszlosci, w zaleZnosci od wielkosci srodk6w finansowych mozna byloby
zastanowie si~ nad wyposaZeniem Radnych w laptopy.

Na zakOl1czenie Przewodnicz~cy Rady Gminy p. Jan Franas
dokonal zamkni~cia obrad II Sesji Rady Gminy Slawno.

LISTA OBECNOSCI

Radnych na Sesji Rady Gminy Slawno w dniu

1. Los Stefan

Boleszewo

2. Zasada Boguslawa

Kwasowo

3. Malagowski Miroslaw

Bobrowice

4.

Wi~cek

Wladyslaw

.QrP...-... ~.?:..:.c:?P..c:.~.'!,

Bobrowiczki

S. 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.Kujko Mieczyslaw

Noskowo

13.Arszylo Ryszard

Brzescie

14.Myziak Danuta

Janiewice

IS.Kowalewski Donart

L~towo
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PORZi\DEK OBRAD
II SESJI RADY GMINY SLAWNO
w dniu 06 grudnia 2006 r.

1. Otwarcie Sesji
- stwierdzenie kworum,
- przyj~cie
2.

Przyj~cie

porz~dku

obrad.

protok6lu z poprzedniej Sesji.

3. Slubowanie W6jta Gminy.
- wr~czenie zaswiadczenia W6jtowi Gminy -

przewodnicz~cy

Komisji Wyborczej.
4. Wyb6r Komisji Rewizyjnej.
5. Wyb6r stalych Komisji Rady Gminy :
- Komisja Rozwoju Spoleczno-Gospodarczego,
- Komisja Rolnictwa, Przemyslu i Handlu,
- Komisja Oswiaty, Zdrowia, Prawa i Porz~dku Publicznego.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zakonczenie obrad.

Gminnej

