PROTOKOL Nr IV/2007
z obrad Sesji Rady Gminy Slawno w dniu 30 marca 2007 roku.

Sesja odbyla si~ w budynku
Sesj~ rozpocz~to

Urz~du

Gminy w Slawnie.

0 godzinie 10,00, a zakonczono 0 godzinie 12,30.

Na stan 15 Radnych w Sesj i uczestniczyl0 15 Radnych, co stanowi 100% stanu Rady.

W Sesji uczestniczyli: V-ce Starosta Powiatu p. Robert St~pien, W6jt Gminy
p. Wojciech Stefanowski, Z-ca W6jta p. Ryszard LeSniewski, Skarbnik Gminy p. Krystyna
Sapeta, Dyrektor Gminnego Zesporu Oswiaty p. Henryk Lompert.
Sesj~

otworzyl Przewodnicz~cy Rady Gminy p. Jan Franas i powital wszystkich obecnych.
na podstawie listy obecnosci Radnych, stwierdzH wymagane kworum do prze
prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwat
Nast~pnie,

Przewodnicz~cy przedstawH porzqdek obrad ~
1. Otwarcie Sesji
- stwierdzenie kworum,
- przyj~cie porz~dku obrad.
2. Przyj~cie protok6ru z poprzedniej Sesji.
3. Informacja W6jta Gminy 0 realizacji zadan i podj~tych decyzjach w okresie mi~dzy
Sesjami.
4. Wnioski i zapytania ( interpelacje ) Radnych.
5. Podj~cie uchwal, w sprawie :
- zmian w budzecie Gminy na 2007 rok,
- sprzedaZy w drodze przetargu nieruchomosci gruntowej oznaczonej geodezyjnie
jako dzialka nr 311 0 pow. 0,18 ha polozonej w obr~bie wsi Gwiazdowo,
- sprzedazy w drodze przetargu nieruchomosci gruntowych oznaczonych geodezyjnie
jako dzialka nr 373/30 pow. 0,1725 ha i dzialka nr 373/4 0 pow. 0,1299 ha polozo
nych w obr~bie wsi Boleszewo,
-sprzedazy w drodze przetargu nieruchomosci gruntowych oznaczonych geodezyjnie
jako dzialka nr 19014 0 pow, 0,3206 ha i dzialka nr 190/6 0 pow. 1,3397 ha polozo
nych w obr~bie wsi Gwiazdowo,
- sprzedazy w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomosci gruntowej
oznaczonej geodezyjnie jako dzialka nr 420/6 0 pow. 0,0014 ha polozonej w obr~bie
wsi Stawsko,
- zmiany studium.
6. Zatwierdzenie plan6w pracy Komisj i Rady Gminy.
7. Rozpatrzenie podan wniesionych przez mieszkanc6w Gminy.
8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania ( interpelacje ) Radnych.
9. Wolne wnioski i zakonczenie.
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Nast~pnie

w wyniku glosowania "za" - 15 glos6w porz~dek obrad Sesji zostal przyj~ty
jednoglosnie.
Punkt2
Przewodnicz~cy

obrad wni6s1

0 przyj~cie

protok6lu z poprzedniej Sesji.

W wyniku glosowania "za" - 15 glos6w - protok61 z poprzedniej Sesji zostal przyj~ty
jednoglosnie.
Punkt3
Infonnacj~ 0 realizacji zadan i podj~tych decyzjach w okresie mi~dzy Sesjami przedstawil
W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski. Informacja stanowi zal~cznik do protok6lu.

Punkt4
P. Marianna Szamiel zapytala, czy w nowej kadencji Rady Gminy nie musi bye zmieniony
sklad osobowy Komisj i Przetargowej.
P. Danuta Myziak wniosla 0 podanie terminu rozpocz~cia remontu swietlicy w Janiewicach.
Po remoncie zaprosi na spotkanie wszystkich Radnych.
P. Stefan Los poinformowal, ze we wsi Boleszewo przeprowadzono swiatlow6d i pozosta
wiono nie uporz~dkowane tereny, drogi. W wyniku czego po opadach deszczu zalewane s~
drogi i pola. Zapytal w zwi~zku z tym V-ce Starosty 0 ustalenia w tej sprawie z wykonawcq,
a mianowicie, kto jest odpowiedzialny za napraw~ zniszczonych teren6w. Stosowne pismo
skierowane zostalo do Starostwa Powiatowego i do tej pory nie rna zadnego odzewu.
Komisja Rolnictwa, Przemyslu i Handlu byla w Boleszewie i widziala te tereny.
P. Ryszard Sawicki w imieniu swojej wioski zwr6cil si~ z prosb~ 0 wyczyszczenie okolo
300 - 400 metr6w row6w, gdyz w czasie opad6w zalewane s~ dzialki.
P. Marianna Szamiel r6wniez potwierdzila, ze rowy s~ niedrozne przez co zalewane s~ pola.
Jest to problem w calej gminie.
Kolejna sprawa dotyczyla wyjasnienia sprawy energii odnawialnej, gdyzjak do tej pory na
terenie gminy nie zrobiono nic pomimo wczesniejszych zapewnien. Kto jest za to ponosi
odpowiedzialnose.
Zapytala, czy wykaz umorzonych podatk6w wisial na tablicy ogloszen Urz~du Gminy.
P. Krystyna Sapeta wyjasnila, ze taki wykaz zostanie wywieszony do konca maja, bo taki
obowi~zuje termin.
P. Marek Szanel wskazal na koniecznose czyszczenia row6w. Z uwagi na ich niedroz:nose
woda splywa tam gdzie nie trzeba. Problem ten nalezy potraktowae jako og6lno gminny.
Poruszyl tez spraw~ niszczenia dr6g gminnych przez Lasy Pailstwowe. Ci~zkim sprz~tem
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bardzo je niszcz~ i nie podejmuj~ si(( ich naprawy. Uwaza, ze finny te powinny po sobie
naprawiac.
Kolejna sprawa dotyczyla koniecznosci doswietlenia drog. We Wrzesnicy potrzeba 2 - 3
lampy. Stanowi to jednak problem, ktory tlumaczy si(( brakiem pieni((dzy. Powoduje to
jednak niezadowolenie wsrod spoleczenstwa i nieufnosc do Radnych. Prosil 0 przyspiesze
nie realizacji tego zadania.
Wskazal na koniecznosc powolania w Urz((dzie Gminy stanowiska do spraw pozyskiwania
funduszy europejskich, by zacz~c realizowac zadania na rzecz spolecznosci gminy.
P. Miroslaw Malagowski wni6sl 0 napraw(( drogi mi((dzy Boleszewem, a Rzyszczewem,
kt6ra takze niszczona jest przez ci((zki sprz((t.
P. Boguslawa Zasada zwrocila si(( z prosb~ 0 przydzielenie sta:zystki do pracy w swietlicy
wiejskiej w Kwasowie. Zapytala, kiedy zostan~ zakonczone roboty przy wymianie prze
pustu w tej w wsi.
P. Dariusz Gofryk poruszyl spraw(( budowy sieci kanalizacyjnej w Slawsku, gdyz tennin jej
rozpocz((cia ci~le si(( przedluza i w zwi~zku z tym zapytal, czy opracowana zostala
dokumentacja. Prosil 0 podanie konkretnego terminu rozpocz((cia tego zadania.
P. Donart Kowalewski wni6sl 0 zalatwienie trzech spraw we wsi L((towo, a mianowicie :
przeniesienie ulicznej lampy oswietleniowej, utworzenia boiska sportowego i remontu
pomieszczenia socjalnego w swietlicy wiejskiej.
P. Lechoslaw Szach wskazal na koniecznosc zakonczenia ukladania chodnikow we wsi
Warszkowo.
P. KrzysztofWieczorek zapytal, czy Wojt Gminy
przekazania gruntu pod boisko w Tychowie.

wyst~il

do Agencji Rynku Rolnego

0

Punkt5
Przewodnicz~cy

-

obrad p. Jan Franas przedstawial projekty uchwal :

w sprawie zmian w budzecie Gminy na 2007 rok.

Dodatkowych wyjasnien w tej sprawie udzielila Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta.
Nast((pnie w wyniku glosowania "za" - 15 glos6w Rada Gminy podj((la jednoglosnie
UCHWALF; Nr IV/13/2007. Uchwala stanowi zal~cznik do protokolu.
-

w sprawie sprzeda:zy w drodze przetargu nieruchomosci gruntowej oznaczonej
geodezyjnie jako dzialka nr 311 0 pow. 0,18 ha polozonej w obr((bie wsi Gwiazdowo.

W wyniku glosowania "za" - 15 glosow Rada Gminy podj((lajednoglosnie UCHWALF; Nr
IV/14/2007. Uchwala stanowi zal~cznik do protok61u.
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-

w sprawie sprzedazy w drodze przetargu nieruchomosci gruntowych oznaczonych
geodezyjniejako dzialka nr 373/30 pow. 0,1725 ha i dzialka nr 373/40 pow. 0,1299 ha
polozonych w obr~bie wsi Boleszewo.

W wyniku glosowania "za" - 15 glos6w Rada gminy podj~lajednoglosnie
IV/lS/2007. Uchwala stanowi za1'lcznik do protok61u.
-

UCHWAL~

w sprawie sprzedazy w drodze przetargu nieruchomosci gruntowych oznaczonych
geodezyjnie jako dzialka nr 190/4 0 pow. 0,3206 ha i dzialka nr 190/6 0 pow. 1,3397 ha
polozonych w obr~bie wsi Gwiazdowo.

W wyniku glosowania "za" - 15 glos6w Rada Gminy podj~lajednoglosnie
IV/16/2007. Uchwala stanowi za1'lcznik do protok61u.
-

Nr

UCHWAL~

Nr

w sprawie sprzedazy w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomosci grun
towej oznaczonej oznaczonej geodezyjnie jako dzialka nr 420/4 0 pow. 0,0014 ha
polozona w obr~bie wsi Slawsku.

Przewodnicz'lca Komisji Rolnictwa, Przemyslu i Handlu p. Danuta Myziak poinfonnowala,
ze w sprawie tej Komisja przeprowadzila wizj~ lokaln'l w terenie oraz przeprowadzila
rozmow~ z zainteresowan'l kupnem nieruchomosci i na tej podstawie wnioskuje 0 wycofa
nie przedmiotowego projektu uchwaly z porz'ldku obrad Sesji.
W wyniku glosowania "za" podj~ciem uchwaly - 0 glos6w, "przeciw" - 15 glos6w Rada
Gminy jednoglosnie projekt uchwaly odrzucila.
-

w sprawie przystqpienia do sporz'ldzenia zmiany studium uwarunkowan i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego Gminy Slawno.

W wyniku glosowania "za" - 15 glos6w Rada Gminy podj~lajednoglosnie
IV/17/2007. Uchwala stanowi za1'lcznik do protok61u.

UCHWAL~

Nr

Punkt6
Przewodnicz'lcy obrad przedstawil projekty plan6w pracy stalych Komisji Rady Gminy na
2007 rok. Plany pracy omawiane byly na posiedzeniach Komisji.
W zwi'lzku z tym wni6s1 0 ich przyj~cie i w wyniku glosowania "za" - 15 glos6w Rada
Gminy jednoglosnie przyj~la plany pracy Komisji na 2007 rok, kt6re stanowi'l za1'lczniki do
protok6lu.
Punkt7
Przyst~puj'lC

do realizacji tego punktu porz'ldku obrad Przewodnicz'lcy p. Jan Franas na
stwierdzil, ze podania mieszkanc6w Gminy rozpatrywane na posiedzeniach
Komisji.

wst~pie
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Przewodnicz&.cy zaproponowal, by wszelkie podania 0 pomoc spoleczn&. kierowae do
Gminnego Osrodka pomocy Spolecznej i w ramach posiadanych srodk6w powinny one bye
zalatwiane. Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej nie moze odsylae podan do
Rady Gminy. Rada nie rna na to pieni~dzy. Natomiast podania szczeg61ne - wydarzenia
losowe, musz&. bye zaopiniowane przez W6jta Gminy. Kazda pomoc udzielona ze strony
Rady wi&.ze si~ z dokonywaniem zmian w budzecie, kt6ry uchwalony zostal w grudniu
ubieglego roku.
Propozycja zostala przez Radnych

przyj~ta jednoglosnie.

P. Marianna Szamiel zwr6cila uwag~ na potrzeb~ udzielania wlasciwych wyjasnien przez
pracownik6w Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej, gdyz w terenie jest odbierane jest,
ze to Rada nie chce udzielac pomocy.
Przewodnicz&.cy Rady Gminy zwr6cil sie z prosb&. do przewodnicz&.cych Komisji, by do
20 kwietnia br odbyli posiedzenia w celu om6wienia projektu statutu solectwa. Propozycja
odbycia Sesji to 25 - 27 kwiecien. Jednoczesnie prosil 0 uzgadnianie termin6w posiedzen
Komisji. W posiedzeniach tych powinni uczestniczyc pracownicy Urz~du Gminy delego
wani przez W6jta wraz z przygotowanymi materialami.
P. Dariusz Gofryk nawi&.zal do podania p. Henryka Linskiego rozpatrywanego wczesniej
przez Komisj~ Oswiaty, Zdrowia, Prawa i PP, dotycz&.cego pomocy na leczenie w kwocie
1.000 zl miesi~cznie i zaopiniowanego pozytywnie. Zapytal, czy Komisja potwierdza swoj&.
opini~.

Przewodnicz&.cy p. Jan Franas zapytal w zwi&.zku z tym,czy zostaly podj~te dzialania ze
strony Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w celu pozyskania dodatkowego wsparcia
finansowego, czy to z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, czy tez Narodowego
Funduszu Zdrowia. Leczenie to jest bardzo kosztowne i dlugotrwale.
P. Wladyslaw Wi~cek stwierdzil, ze Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej posiada malo
pieni~dzy i moze udzielic pomocy w kwocie 200 zl. Natomiast wi~ksze kwoty wymagaj&.
zgody Rady Gminy. W zwi&.zku z tym nalezy si~ zastanowie jak ten problem rozwi&.zae.
Punkt8
Odpowiedzi na wnioski i zapytania udzielil W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski, infor
muj&.c na wst~pie, ze rozpocz~cie remontu swietlicy w Janiewicach planuje si~ okolo
15 - 20 kwietnia.
Trudnym tematem jest sprawa melioracji. Dotychczas funkcjonowala Mi~dzygminna
Sp61ka Wodna, kt6ra te problemy rozwi&.Zywala interwencyjnie. Nie rna tez pracownik6w
interwencyjnych, kt6rzy mogliby te prace wykonywae. W zasadzie obowi&.zek taki ci&.zy na
wlascicielach grunt6w, gdzie znajduj&. si~ rowy. Ze stosownym wnioskiem w tej sprawie
wyst~i do Wojew6dzkiego Zarz&.du Melioracji.
Odnosnie elektrosilowni wyjasnil, ze ze strony Urz~du wszystko jest przygotowane i trwa to
juz pi~e lat. Czas ten przedluzany jest przez firmy, kt6re zajmuj&. si~ tylko penetracj&. terenu.
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Upad!ose "ALWY" i sprzedaz grunt6w innernu w!ascicielowi spowodowa!o przyj~cie
nowych warunkaw co powoduje przedruzanie czasu rozpocz~cia budowy si!owni.
P. Marek Szanel uwaza, ze nie rna potrzeby epatowania si~ elektrowniarni wiatrowyrni.
Bowiern wbrew pozororn energia przez nie wytwarzana wcale nie jest tansza, a ich ceny
ukrywane s&. przez panstwo. Nie jest to az tak odnawialne. lest to szkodliwe i psuje widoki
w terenie.
P. Marianna Szarniel poinfonnowa!a, ze elektrownie wiatrowe to 2 % zysk dla budzetu
Grniny i s&. to dose duze kwoty i dlatego warto zadbae by one powsta!y.
Wskaza!a ponadto na brak rnozliwosci kontaktu z radc&. prawnyrn zatrudnionyrn w Urz~dzie
Grniny.
Wajt Grniny p. Wojciech Stefanowski rawniez potwierdzi! duze dochody w budzecie
Grniny z tyturu funkcjonowania si!owni wiatrowych.
Poinfonnowa!, ze radca prawny w Urz~dzie Grniny urz~duje we wtorki i pi&.tki. Przepro
wadzi z nirn rozrnow~ w sprawie godzin jego urz~dowania tak, by by! dost~pny zar6wno dla
pracownik6w jak i Radnych.
W sprawie rernontu drag prowadzi rozrnowy z Nadlesnictwern jednak jak do tej pory bez
skutku. Twierdz&., ze p!ac&. podatki i nie rnaj&. obowi&.zku naprawy drag.
W swoich dzia!aniach Urz&.d uwzgl~dni takZe napraw~ drag dojazdowych we Wrzesnicy i
Gwiazdowie.
Larnpy oswietleniowe zostan&. za!ozone jak nie w tyrn to w przysz!yrn roku.
Zatrudnianie stazystaw sta!o si~ od pewnego czasu problernern poniewaz rnusz&. oni
odbywae szkolenie. Taka jest decyzja Powiatowego Biura Pracy. lednak w dalszy ci&.gu
b~dzie si~ 0 nich ubiegae.
Kornpleksowo planuje si~ za!atwie spraw~ kanalizacji sanitamej tj dla S!awska, Tychowa i
Wrzesnicy. Z uwagi na duzy koszt zadania trzeba b~dzie skorzystae z kredytu. W tyrn roku
jest to nie rnozliwe. Musz&. bye pieni&.dze nalezy og!osie przetarg, opracowae dokurnentacj~.
Wyst'l,Pi! z pisrnern do Agencji Nieruchornosci Rolnych 0 przekazanie terenow pod boiska
w Tychowie, L~towie i Bobrowiczkach. Niestety Agencja nie wyrazi!a na to zgody. ProsH 0
inne rozwi&.zanie, a rnianowicie 0 dokonanie wyceny i wydzierzawienie ich. lest jednak
k!opot poniewaz w Agencji cz~sto zrnieniaj&. si~ dyrektorzy.
W sprawie zakonczenia budowy chodnikow w Warszkowie nie rna zbyt duzego wp!ywu.
Moze wyst'l,Pie do Generalnej Dyrekcji Drog, ale przy poparciu rnieszkancow.
Przyjrnuje do wiadornosci podj~t&. decyzj~ w sprawie opiniowania podan przez Kornisje i
Rad~ Grniny. Faktern jest, ze jesli zrobi si~ precedens w jednej sprawie to skutkuje ich
dalszyrn nap!ywern.
P. Dariusz Gofryk stwierdzi!, ze na budow~ kanalizacji w S!awsku nie rna dokurnentacji, jak
zatern rna to wyHurnaczye rnieszkancorn. lako Radny chcia!by to wiedziee.
P. Ryszard Sawicki uwaza, ze nieporozurnieniern jest, by czyszczenie rowow by!o w
kornpetencji rolnikow. Nie rna na to poprostu szans.
ZwrocH si~ z zapytaniern do V-ce Starosty, co z napraw&. nawierzchni drogi do Rados!awia.

7
Przewodnicz'lcy Rady Gminy wyrazil opini~, ze wlasciciele gruntow przy ktorych S'l rowy
powinni ponosie koszty ich czyszczenia.
Z-ca Wojta p. Ryszard Lesniewski wyjasnil procedury zwi'lzane z zakladaniem ulicznych
lamp oswietleniowych oraz przenoszeniem slupow. Zaklad ENERGA w Slupsku stawia
warunki jakie nalery spelnic. Na wyslanych 6 wnioskow do chwili obecnej odpowiedz
otrzymal na jeden. Nie jest to taka prosta sprawa.
Przewodnicz'lcy Rady Gminy p. Jan Franas stwierdzil, ze w ci'lgu kilku lat trzeba b~dzie
zwi~kszyc oswietlenie przy przystankach autobusowych i do tego musz'l bye odpowiednie
przygotowania. Sprawa ta pojawila si~ na zebraniach wyborczych soltysow. Ludzie maj'l w
tym zakresie pewne oczekiwania.
Koniecznym jest zorganizowanie spotkania z soltysami, zeby czuli wsparcie ze strony
Gminy. Gmina musi ich wnioski wspierae. Wnioskow z zebrail jest sporo, gdyz wybory
soltysow i rad soleckich odbywaly si~ przy duzej frekwencji Wnioski te trzeba b~dzie
uwzgl~dnie przy opracowywaniu budzetu na 2008 rok. Jednak Gmina jest biedna i nie
nalezy rozbudzae nadziei na zalatwienie wszystkich zglaszanych wnioskow.
Nast~pnie

glos zabral V-ce Starosta p. Robert St~pieil i poinformowal, ze jeden z pracow
nikow Starostwa nie zadbal, by udzielie odpowiedzi na pismo mieszkailcow Boleszewa w
sprawie zalewnia drog. ZapewnB, ze pracownicy Powiatowego Zarz'ldu Drog pojad'l na
miejsce i sprawdz'l to i podejm'l stosowne decyzje.
Trudnym natomiast tematem S'l drogi. Starostwo chcialoby wszystkie wyremontowac, ale
nie pozwalaj'l na to warunki, szczegolnie finansowe. Srodki z zewn'ltrz nie S'l zbyt duze, by
zrealizowae wszystkie potrzeby. Nie mniej jednak trzeba projektowac i jak najszybciej
skladae wnioski. NadmienB, ze niekt6re drogi powiatowe S'l drogami gminnymi i zapropo
nowal przej~cie ich przez Gminy. ZrobBo juz to Miasto Darlowo. Gminy rowniez mog'l
same wyst~powac 0 dotacje na remonty drog.
Poinfonnowal 0 wyjazdowym posiedzeniu Komisji Rady Starostwa na drog~ Rzyszczewo
Boleszewo i dokona oceny jej stanu. Sam tez wezmie udzial.
Spraw~ zatrudniania stazystow Wojt Gminy powinien znae, gdyz jest czIonkiem Rady
Zatrudnienia. Staz jest przygotowaniem do zatrudnienia. Zatrudnienie stazystow wi'lze si~ z
ich dalszym zatrudnieniem przez co najmniej rok czasu. Obowi'lzku takiego nie maj'l
szkoly.
Zaproponowal zbiorowe przeszkolenie staZystow planowanych do zatrudnienia w
swietlicach wiejskich, tak jak to zrobilo Miasto Darlowo.

Przewodnicz'lcy Rady Gminy p. Jan Franas poinfonnowal 0 zamiarze partycypowania przez
Gmin~ Slawno w kosztach remontu drogi powiatowej PomBowo - Zukowo. Wiadomo 0
tym z prasy. Proponowana kwota jeden milion zlotych i Starostwo musi to wykorzystac jak
rowniez pomagac. Gmina rna swoich drog 400 km, ktore tez musi remontowae.
Zwrocil si~ tez z prosb'l 0 przychylne podejscie ze Strony Starostwa w sprawie zatrudniania
pracownikow interwencyjnych oraz stazystow. W Gminie jest kilka swietlic, gdzie naleza
Ioby zatrudnie starystow. Soltysi musz'l czue wsparcie ze strony pracownik6w
interwencyjnych, szczegolnie w okresie wiosennym, kiedy to trzeba wykonae wiele prac
porz'ldkowych.
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P. Marek SzaneJ wni6s1, by wszelkie podejmowane decyzje na rzecz wsi byly konsultowane
z radami soleckimi i przez nie opiniowane.
P. Marianna Szamiel zapytala, dlaczego Gmina podh\:cza wodociqg do trzech prywatnych
budynk6w w Slawsku.
Z-ca W6jta p. Ryszard Lesniewski wyjasnil, ze zaopatrzenie wsi w wod~ nalezy do zdaiI
wlasnych Gminy. W tej sprawie Gmina zakupuje wyl~cznie materialy na kwot~ okolo 2.000
zlotych, a reszt~ mieszkaiIcy wykonuj~ na wlasny koszt. Jest to tylko przedluzenie
wodociqgu.

Na zakoiIczenie Przewodnicz~cy Rady Gminy zaproponowal, by na Sesj~
zaprosi6 przedstawiciela Nadlesnictwa w celu wyjasnienia sprawy niszczenia dr6g gmin
nych i podj~cia ewentualnej ugody. Nast~pnie dokonal podsumowania obrad i zamkni~cia
obrad IV Sesji Rady Gminy.
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LISTA OBECNOSCI

Radnych na Sesji Rady Gminy Slawno w dniu
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1. Los Stefan

Boleszewo

.......

2. Zasada Boguslawa

Kwasowo

rf~ado--.....
.m.............

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.Kujko Mieczyslaw

Noskowo

I3.Arszylo Ryszard

Brzescie

I4.Myziak Danuta

Janiewice

I5.Kowalewski Donart

L~towo

