PROTOK6L Nr V/2007

z obrad Sesji Rady Gminy Slawno w dniu 27 kwietnia 2007 roku.
Sesja odbyla si« w budynku Urz«du Gminy w Slawnie.
Sesj« rozpocz«to

0

godzinie 10,00, a zakonczono

0

godzinie 12,30.

Na stan 15 Radnych w Sesji uczestniczylo 15 Radnych, co stanowi 100 % stanu Rady.

W Sesji uczestniczyli: V-ce Starosta Powiatu p . Robert St«pien, Radny Radlf Powiatu
Slawno p. Ryszard Kozlowski, W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski, Skarbnik Gminy p. Krystyna
Sapeta, Dyrektor Gminnego Zespolu Oswiaty p. Henryk Lompert. Kierownik Gminnego Osrodka
Pomocy Spolecznej p. Dominika Wr6bel.
Sesj« otworzyl Przewodnicz~cy Rady Gminy p. Jan Franas i powital wszystkich obecnych.
Nast«pnie, na podstawie listy obecnosci Radnych, stwierdzil wymagane kworum do przeprowadze
nia obrad i podejmowania prawomocnych uchwal.
Przewodnicz~cy

przedstawil porz~dek obrad:

l. Otwarcie Sesj i
- stwierdzenie kworum,
- przyj«cie porz~dku obrad.
2. Przyj«cie protok6lu z poprzedniej Sesj i.
3. lnformacja W6jta Gminy 0 realizacji zadan w okresie mi«dzy Sesjami.
4. Wnioski i zapytania ( interpelacje ) Radnych.
5. Przyj«cie sprawozdania z wykonania budzetu Gminy za 2006 rok i podj«cie uchwaly w
sprawie absolutorium dla W 6jta Gminy.
6. Podj«cie uchwaly w sprawie upowaznienia Przewodnicz~cego rady Gminy Slawno do
przekazania oswiadczenia lustracyjnego Skarbnika Gminy do Biura Lustracyjnego lPN.
7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania ( interpelacje ) Radnych.
8. Wolne wnioski i zakOl1czenie.
P. Dariusz Gofryk wni6s1 0 wprowadzenie do porz~dku obrad dw6ch dodatkowych punkt6w, a
mianowicie:
podzial srodk6w finansowych na sport,
rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania leczenia p. Heruyka Linskiego zam.
Noskowo, kt6ry z takim pismem wystcwil do Rady Gminy.
Przewodnicz~cy

obrad zaproponowal wprowadzenie dodatkowych punkt6w, tj. 6 a i 6 b.

W wyniku glosowania "za" - 15 glos6w Rada Gminy przyj«la jednoglosnie porz~dek obrad Sesji z
dodatkowymi pUnktami 6 a i 6 b.
Punkt 2
Przewodnicz~cy obrad zapytal 0 uwagi do protok6lu z poprzedniej Sesji. Uwag nie wniesiono.
Nast«pnie w wyniku glosowania "za" - 15 glos6w protok61 z poprzedniej Sesji zostal przyj«ty
jednoglosnie.
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Punkt 3
Infonnacj~ 0

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

Punkt 4
P. Marek Szanel wskazal na potrzeb~ zaproszenia Dyrektora Powiatowego Urz~du Pracy na Sesj~
w celu wyjasnienia sprawy odmowy zatrudniania pracownik6w interwencyjnych i staZyst6w na
swietlice wiejskie. Urzild Pracy woli szkolie , gdyz bardziej im sie to oplaca. Zwr6cil tez uwag~ na
fakt wyjazd6w pracownik6w Urz~du Pracy, na przyklad do Gdailska, Konga w ramach wymiany
doswiadczen i na to Sil pieniildze. Wobec tego spraw~ nalezy potraktowae bardziej ostro.
P. Marianna Szamiel zapytala, co z budoWil sieci kanalizacyjnej w Slawsku. Na zebraniu wiejskim
W6jt zapewnial, ze jej rozpocz~cie nast'lPi w 2007 roku.
Stwierdzila, ze w momencie wyboru nowej Rady Gminy powinna bye powolana nowa Komisja
Przetargowa. W tej sprawie nie rna zadnej infonnacji. UWaZa ponadto, ze przy kaZdym przetargu
powinno bye co najmniej dw6ch czlonk6w Rady, kt6rzy pelnili by ftmkcj~ obserwatora, bez prawa
glosu.
Przewodniczilcy Rady Gminy zaproponowal, by zaprosie Dyrektora Powiatowego Urz~du Pracy na
najblizszil Sesj~ w celu przedstawienia stanu bezrobocia w gminie Slawno, mozliwosci zatrudnienia
pracownik6w interwencyjnych oraz staZyst6w. Bowiem w tej sprawie nie wsp61nego zrozumienia.
Nie wskazany jest udzial Radnych w pracach komisji przetargowych. Przetargi przeprowadzajil
kompetentni pracownicy Urz~du i nalezaloby im zaufae. Zmiany cen material6w budowlanych,
brak pracownik6w majil niekorzystny wplyw na realizacj~ inwestycji jak r6wniez zwi~kszania ich
koszt6w.
Punkt 5
Sprawozdanie z wykonania budzetu za 2006 rok om6wione zostalo na posiedzeniach Komisji Rady
Gminy i na tej podstawie Komisja Rewizyjna wyst'lPila z wnioskiem 0 udzielenie W6jtowi Gminy
absolutorium z tytulu wykonania budzetu za 2006 rok.
Wniosek uzyskal pozytywnil opini~ Regionalnej Izby Obrachtmkowej w Szczecinie Zesp61
Zamiejscowy w Koszalinie - uchwala Nr LIXI148/Z/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 rok.
Uchwal~

odczytal Przewodniczilcy Rady Gminy p. Jan Franas.

W dyskusji nikt z Radnych glosu nie zabral, w zwi'lZku z czym Przewodniczilcy odczytal projekt
uchwaly w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budzetu w 2006 roku oraz absolu
torium dla W6jta Gminy.
W wyniku glosowania jawnego "za" - 14 glos6w, "przeciw" - 1 glos - Rada Gminy bezwzgl~dnil
ilosciil glos6w przyj~la sprawozdanie i udzielila W6jtowi Gminy Slawno absolutorium za 2006 rok,
podejmujilc UCHWALF; Nr V/18/2007. Uchwala stanowi zalilcznik do protok6lu.
Punkt 6
Przewodniczilcy obrad przedstawil projekt uchwaly w sprawie upowaZnienia Przewodniczilcego
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Rady Gminy Slawno do przekazania oswiadczenia lustracyjnego Skarbnika Gminy do Biura
Lustracyjnego IPN.
Poinfonnowalo pisemnym wyst'lPieniu ,w imieniu Rady Gminy, do Skarbnika Gminy
oswiadczenia lustracyjnego, kt6re zlozone zostalo w ustawowym tenninie.

0

Nast~pnie

UCHWALF;

w wyniku glosowania "za" - 15 glos6w - Rada Gminy
Nr V/19/2007. Uchwala stanowi zal'\:.cznik do protok61u.

podj~la jednoglosnie

zlozenie

Punkt 6a
Przewodnicz'\:.cy komisji Oswiaty, Zdrowia, Prawa i Porz'\:.dku Publicznego p. Dariusz Gofryk
przedstawil wniosek Komisj i, przyj~ty na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2007 roku, w sprawie
podzialu srodk6w finansowych na sport w gminie, kt6ry przedstawia sie nast~puj'\:.co :
kluby sportowe A klasy po 7.000 zl, tj. Warszkowo i Slawsko,
kluby sportowe B klasy ( w ilosci 7) po 3.500 zl,
13 solectw po 500 zl.
Klub Biegacza w Slawsku 1.500 zl.
Poinformowal jednoczesnie, ze w dniu 13 kwietnia zlozyl wniosek 0 przekwalifikowanie Klubu ze
Slawska z A klasy do B klasy i w zwi'\:.zku z tym dofinansowanie tegoz Klubu zrrmiejsza si~ do
kwoty 3.500 zl. Do rozdysponowania pozostala dodatkowa kwota 3.500 zl.
P. Boguslawa Zasada poinfonnowala, ze w Kwasowie zostal powolany Klub Sportowy "Spartak" i
r6wniez wnosi 0 dofinansowanie jego dzialalnosci.
P. Dariusz Gofryk stwierdzil, ze Klub z Kwasowa nie spelnia obowi'l:.Zuj'\:.cych wymog6w i dlatego
nie rna mozliwosci jego dofinansowania. Wyjasnil procedury tworzenia klub6w sportowych.
P. Lechoslaw Szach poinfonnowal, ze tworzenie klub6w nie moze
rozgrywek. Odpowiedni czas to wiosna i jesien.

si~

odbywa6 w srodku sezonu

W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski uznaj'\:.c racje Rady Gminy uwaza, ze Komisja Oswiaty,
Zdrowia, Prawa i PP tak rzetelna to nie jest. Dokonuj'\:.c podzialu pieni~dzy nie uwzgl~dnila Klubu z
Brzescia oraz Klubu "OLDBOJE" z Janiewic. Nie wzi~la r6wniez pod uwag~ sportu szkolnego,
kt6ry rna wplyw najego masowy rozw6j.
Zaproponowal zatem nast~puj'\:.cy podzial pieni~dzy na sport :
kluby klasy A po 6.000 zl
8 klub6w klasy B po 3.000 zl
Klub Biegacza w Slawsku 1.5.00 zl
sport szkolny 6.000 zl.
Przewodnicz'\:.cy obrad p. Jan Franas wni6s1 0 przyj~cie propozycji W6jta Gminy z uwzgl~dnieniem
wsparcia sportu masowego i zaproponowal wersje ostateczn'l, w spos6b nast~puj'\:.cy :
klub klasy A w Warszkowie 6.000 zl
kluby klasy B po 3.000 zl
pozostale wioski po 500 zl
OLDBOJE 1.500 zl

4
sport szkolny

6.000 zl.

Dyrektor Gminnego Zespolu Oswiaty p. Henryk Lompert wyjasnil zasady dokonywania wyplat
srodk6w przeznaczonych na sport. Zarejestrowane kluby zobowiqzane Set do przedstawienia
wyci~6w z uchwal 0 rejestracji z podaniem nazwiska ich prezes6w i skarbnik6w.
P. Wladyslaw Wi~cek uwaza, ze wi~cej pieni~dzy nalezy przeznaczyc na szkoly, stamtetd bowiem
wywodzet si~ sportowcy. Dla szk61 dac po 3.000 zl.
P. Marianna Szamiel stwierdzila, ze sport to zadanie publiczne i wspierac trzeba r6zne jego dyscyp
liny. Traktowac to jako pomoc, a nie utrzymywac kluby sportowe.
Przewodniczetcy obrad wni6s1
srodk6w na sport.

0

przeglosowanie propozycji W6jta Gminy w sprawie podzialu

W wyniku giosowarua "za" - 15 glos6w - Rada Gminy jednoglosnie przyj~la podzial srodk6w na
sport w gminie na 2007 rok, zgodnie z propozycjet W6jta Gminy.

Punkt 6 b
Przewodniczetcy komisji Oswiaty, Zdrowia, Prawa i Porzetdku Publicznego p. Dariusz Gofryk
poinformowal 0 pozytywnej opinii Komisji w sprawie dofinansowania leczenia p. Henryka
Linskiego, kt6rego koszt jest bardzo duzy i moze trwac w nieskonczonosc. Po ponownym przyj
rzeniu si~ sprawie postanowil zasi~gnetc opinii lekarza, wedlug kt6rego koszt leku jest zbyt
zawyzony. Zapoznal si~ r6wniez z procedurami obowiqzujetcymi w tej sprawie, zawartymi w
ustawie 0 pomocy spolecznej i przedstawil je Radzie Gminy. Na tej tej tez podstawie stwierdzil, ze
Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej nie do konca wywiqzal si~ ze swoich obowiqzk6w. Nie przy
gotowal odpowiedniej informacji w tym przedmiocie. Do rozpatrywania takich spraw powolany
jest Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej i w tym przypadku powinien zwr6cic si~ z wnioskiem do
W6jta Gminy i wystctPic do Narodowego Funduszu Zdrowia. Komisja natomiast moze wyrazic
jednie opini~. Osrodek nie do konca wywiqzal si~ ze swoich obowiqzk6w wynikajetcych z ustawy 0
pomocy spolecznej.
Przewodniczetcy Rady Gminy p. Jan Franas poinformowal, ze Rada Gminy nie rozpatruje spraw
indywidualnych. Rozpatruje jedynie wnioski W6jta Gminy, gdyz wi'l.i:e si~ to ze zmianami w
budzecie, kt6ry jest autorstwa Gminy.
W powyzszej sprawie wyjasnien udzielila Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej
p. Dominika Wr6bel i poinformowala 0 czynnosciach podejmowanych w przedmiotowej sprawie
przez pracownik6w socjalnych,letcznie z ustaleniem ceny leku, kontaktem z Narodowym
Funduszem Zdrowia oraz Centrum Pomocy Rodzinie. Z ustalen wynika, ze lek nie jest refundo
wany, a Centrum takiej pomocy rue udziela. Dodala, ze jest to jedyny lek ratujetcy zycie w tym
konkretnym przypadku. Sprawdzi ponownie cen~ leku.
Przewodniczetcy obrad zaproponowal, by spraw~ t~ ponownie rozpatrzyc na Sesji w dniu 11 maja br
a do tego czasu przygotowac pelnet informacj~ .
Punkt 7
Odpowiedzi na wnioski i zapytania udzielil W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski i poinformowal,
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l.e do skladu komisji przetargowych powolywane S'l osoby kompetentne, zwi£t,Zane merytorycznie z
danym zagadnieniem. Komisja analizuje skladane oferty i przedstawia swoje opinie, a decyzje
podejmuje W6jt. Prosil, by Rada Gminy miala zaufanie do pracy Komisji. Dodal, l.e Komisja
Rewizyjna rna prawo wgl'ldu do wynik6w prac komisji przetargowej.
W sprawie kanalizacji w Slawsku, poinformowal l.e rozpocz~cie jej budowy w roku biel.etCym
b~dzie raczej niemol.liwe z uwagi na brak pieni~dzy. Bowiem w mi~dzy czasie zaszla koniecz
nose wyplaty podWYl.ek wynagrodzen nauczycieli, kt6re powirmy bye sfinansowane przez budZet
panstwa, ale jak do tej pory pieni~dzy nie rna i Gmina musi to zrealizowae ze swojego budl.etu.
W zwi£t,Zku z tym zaszla koniecznose wykorzystania nadwyZki budZetowej. W ci~u roku takich
nieprzewidzianych spraw pojawia si~ wiele. Jesli zostan'l wygospodarowane jakies pieni'ldze to
zostan'l przeznaczone na opracowanie dokumentacji. Jest to jednak zadanie 0 szerszym zasi~gu bo
dotyczy Slawska, Wrzesnicy i Tychowa. Budl.et w ci~u roku korygowany jest kilkakrotnie, gdyl.
dochodz'l do tego r6wniel. kl~ski l.ywiolowe. Tak jak niedawny pozar gospodarstwa w Janiewicach.

Punk! 8
Przewodnicz'lcy Rady Grniny p. Jan Franas przedstawil wniosek W6jta Gminy w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla p. Zok Wladyslawy zam we Wrzesnicy na cz~sciow'l odbudow~
spalonego domu. Proponowana kwota 4.000 zl.
Dodatkowych wyjasnien w tej sprawie udzielila p. Dominika Wr6bel Kierownik Gmirmego
Osrodka Pomocy Spolecznej.

o udzielenie pomocy dla p. Zok wnioskowal r6wniel. p. Marek Szanel, informuj'lc il. kwota 4.000
zlotych b~dzie satysfakcjonuj'lca. Radni tel. si~ dolol.'l do tego. Mieszkancy wsi takiej pomocy jul.
udzielili.
W wyniku glosowania "za" - 15 glos6w - Rada Gminy jednoglosnie postanowila przydzielie dla
Pani Zok Wladyslawy kwot~ 4.000 zlotych na cz~sciow'l odbudow~ spalonego domu.
Nast~pnie

glos zabral V-ce Starosta Slawienski i ustosunkowal si~ do sprawy remontu dr6g
powiatowych, wskazuj'lc mi~dzy irmymi na trudnosci z tym zwi'lzane. Remont dr6g Rzyszczewo
Lany, Janiewice - Chomiec i w Zuk6wku rozpocz~ty zostanie po 10 maja br.
W sprawie zatrudniania staZyst6w rozmawiae nalel.Y z Urz~dem Pracy. Przedstawiciela zaprosie na
Sesj~. Jednoczesnie dodal, l.e Gmina powirma ze swoich srodk6w finansowae przedluzenie stai.y.
W6jt Gminy zna zasady poniewal.jest czlonkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia.
W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski przedstawil Radnym pracownika Urz~du Gminy zatrudnio
nego do pozyskiwania srodk6w finansowych pozabudl.etowych.
P. Agnieszka Gajewicz dokonala swojej prezentacji oraz przedstawila nowe zasady i mol.liwosci
pozyskiwania srodk6w z zewn'ltrz.
P. Ryszard Kozlowski Radny Powiatu Slawno nawi£t,Zal do historii tworzenia Gminy Slawno, roz
l'lczenia wsi od miasta. Kiedy to nikt nie chcial pom6c. Gmin~ traktowano jako biedn'l i zapom
nian'l. Przypomnial co od tego czasu w gminie zrobiono i co gmina zyskala. Zrobiono bardzo duzo i
tak nalezy dzialae dalej.
Nadmienil 0 zlym stanie dr6g powiatowych, kt6rych jest 360 km i braku pieni~dzy na ich remont.
Prestil.ow'l spraw'ljest remont drogi Pomilowo - Zukowo. Rozpocz~ty remont trzeba kontynuowae.
UWaZa, l.e zadanie to nalezy realizowae wsp61nie to jest przy udziale Gminy. Wsp6lnymi silami
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moma zyskae cos

wi~cej.

Nie rozgraniczac dr6g powiatowych od gmirmych.

P. Danuta Myziak Przewodnicz1lca Komisji Rolnictwa, Przemyslu i Handlu zwr6cila si~ z prosb1l 0
przedluzerue terminu w sprawie wydania opinii do podan rozpatrywanych przez Komisj~, a
mianowicie: dofinansowania z budzetu gminy remontu mieszkail P. Bobeckiej z Wrzesnicy i p. Maj
z Boleszewa oraz przyl1lczenia drogi do dzialki p. Sawickiego z Radoslawia.
Rada Gminy wyrazila zgod~.

P. Wladyslaw Wi~cek zwr6cil si~ z prosb1l
Zdrowia, Prawa i Porz1ldku Publicznego.
Rada Gminy jednoglosnie wyrazila na to

0

wyl1lczenie jego czlonkostwa z Komisji Oswiaty,

zgod~

P. Dariusz Gofryk zwr6cil si~ z prosb1l 0 wsparcie finansowe na uporz1ldkowanie przyszkolnego
boiska sportowego, tj zakup trawy i wykonanie walowania placu. Wiele prac zostalo wykonanych
juz we wlasnym zakresie, kt6re w dalszym ci~u b~d1l realizowane.
P. Donart Kowalewski wni6s1 0 ponowne wys~ienie do Agencji Nieruchomosci Rolnych w celu
pozyskania dzialki na boisko sportowe w L~towie nawet na zasadzie dzierzawy.
W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski poinformowal, ze rue b~dzie trudnosci z dofinansowaniem
prac porz1ldkowych na boisku przy szkole w Slawsku.
Wskazal na trudnosci zwi1lZane z pozyskaniem teren6w na boiska sportowe w L~towie, Tychowie i
Bobrowiczkach. Prowadzone dotychczas rozmowy z ANR rue przyniosly oczekiwanych efekt6w.
Nie nmiej jednak sprawa jest w dalszym ci~u aktualna i b~d1l podejmowane dalsze dzialania, by
zostala zalatwiona pozytywnie.
Przewodnicz1lcy Rady Gminy p. Jan Franas poruszyl spraw~ remontu drogi na odcinku Pomilowo
Zukowo i stwierdzil, ze Starostwo jej nie zrobi. RozwaZYc zatem nalezy mozliwosc udzialu
wlasnego Gminy tj partycypowania w kosztach remontu tej drogi. Gmina ze swej strony musialaby
przeznaczyc kwot. okolo 1 mIn zlotych. Spraw~ te pozostawia do rozwazenia na posiedzeniach
Komisji. Na terenie tym znajduje si~ szesc miejscowosci i wskazanym byloby zapewnienie im
dogodnego dojazdu. Zadanie to w calosci powirmo przej1lc Starostwo Powiatowe co b~dzie
warunkiem wkladu finansowego Gminy.
Nast~pnie poinformowal 0 kolejnym terminie obrad Sesji, tj 11 maja br i przedstawil ramowy
porz1ldek obrad.
P. Donart Kowalewski poinformowal 0 rozwalaj1lcej si~ szopie w L~towie , kt6ra stanowi zagrozenie
bezpieczenstwa, gdyz biegaj1l tam dzieci i moze stac si~ nieszcz~scie.
W6jt Gminy poinformowal, ze w sprawie tej wyst1lPi do Nadzoru Budowlanego, kt6ry okresli stan
tej szopy i wyda stosowne zalecenia.

zamkni~cia

Protok61ant
Z. Stepien

Na zakonczenie Przewodnicz1lcy Rady Gminy p. Jan Franas dokonal podsumowania i
obrad V 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
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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
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11. Szanel Marek

Wrzesnica

. ~~ . fA~

I2.Kujko Mieczyslaw

Noskowo

I3.Arszylo Ryszard

Brzescie

I4.Myziak Danuta

Janiewice

I5.Kowalewski Donart

L~towo

