PROTOKOL Nr VI/2007
Z

Sesja odbyla

obrad Sesji Rady Gminy Slawno w dniu 11 maja 2007 rok.

si~

w budynku

Sesj~ rozpocz~to 0

Urz~du

Gminy w Slawnie.

godzinie 10,00, a zakonczono

0

godzinie 12,30.

Na stan 15 Radnych w Sesji uczestniczylo 14 Radnych, co stanowi 93,3 % stanu Rady.
W Sesji uczestniczyli: V-ce Starosta Powiatu p. Robert St~pien, Radny Rady Powiatu
p. Ryszard Kozlowski, W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski, Z-ca Skarbnika Gminy
p. Renata Litwin, Dyrektor Gmirmego Zesporu Oswiaty p. Henryk Lompert, Inspektorzy
Urz~du Gminy p.p. Beata Plachecka, KrzysztofFrankenstein oraz sohysi z terenu gminy
Slawno.
Sesj~

otworzyl Przewodnicz£lcy Rady Gminy p. Jan Franas i powital wszystkich obecnych.
Nast~pnie, na podstawie listy obecnosci Radnych, stwierdzil wymagane kworum do przep
rowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwal.
Przewodnicz£lcy przedstawH porz£ldek obrad :
1. Otwarcie Sesji
- stwierdzenie kworum,
- przyj~cie porz£ldku obrad.
2. Przyj~cie protok6ru z poprzedniej Sesji.
3. Informacja z zebran wiejskich, na kt6rych dokonano wyboru sohys6w i rad soleckich
4. Slubowanie Sohys6w.
5. Wnioski i zapytania ( interpelacje ) Radnych.
6. Podj~cie uchwal w sprawie :
- zmiany statut6w solectw,
- poboru podatku rolnego, lesnego i od nieruchomosci w drodze inkasa oraz
okreslenia inkasent6w i wynagrodzenia za inkaso,
g6mych stawek oplat ponoszonych przez wlascicieli nieruchomosci za uslugi w
zakresie odbierania odpad6w komunalnych oraz opr6znianie zbiomik6w
bezodplywowych,
- zmiany uchwaly w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz£lcych w sklad
mieszkaniowego zasobu Gminy Slawno z dnia 17 kwictnia 2003 roku,
- przyj~cia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Slawno na lata 2007 - 2011 .
7. Przyj~cie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Gospodarki Odpadami.
8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania ( interpelacje ) Radnych.
9. Wolne wnioski i zakonczenie.

Jednoczesnie wni6s1 0 wprowadzenie dodatkowych podpunkt6w w punkcie 6 podj~cie
uchwal, w sprawie I
- zmian w budzecie Gminy na 2007 roku.
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zmiany uchwaly nr XXXII 56/2005 Rady Gminy Slawno z dnia 29.l2.2005 roku w
sprawie przyst~ienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Slawno na cZ'tsci dzialki nr geodezyjny 317/2 w obr'tbie geodezyjnym Zukowo
oraz dzialki nr geodezyjny 136/2 w obr'tbie geodezyjnym Stary Krakow w Gminie
Slawno, ktorych projekty zostaly dostarczone w poiniejszym terminie.

P. Danuta Myziak wniosla
-

0

wycofanie z porzctdku obrad projektow uchwal, w sprawie :

gornych stawek oplat ponoszonych przez wlascicieli nieruchomosci za uslugi w zakresie
odbierania odpadow komunalnych oraz oproznianie zbiomikow bezodplywowych,
zmiany uchwaly w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzet.cych w sklad
mieszkaniowego zasobu Gminy Slawno z dnia 17 kwietnia 2003 roku,
przyj'tcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Slawno na lata 2007 - 2011

i odczytala ustalenia Komisji Rolnictwa, Przemyslu i Handlu przyj'tte, w przedmiotowej
sprawie, na posiedzeniu w dniu 09 maja 2007 roku.
P. Marek Szanel stwierdzil, ze podj'tcie uchwaly w sprawie tak wysokich stawek za uslugi w
zakresie odbierania odpadow komunalnych i oproznianie zbiornikow bezodplywowych
byloby niekorzystne dla mieszkaflcow wsi. Stawki set. zbyt wysokie w porownaniu do
stawek jakie placet. mieszkaflcy Slawna. Ponadto stawki te mogli by wykorzystae firmy .
zajmujet.ce si't wywozem nieczystosci. Wskazanym byloby przeprowadzie negocjacje z
Urz'tdem Miejskim w Slawnie w sprawie mozliwosci korzystania z miejscowej oczysz
czalni sciekow. Wybudowana ona zostala z pieni'tdzy wszystkich podatnikow.
Wojt Gminy p. Wojciech Stefanowski poinformowal, ze zaproponowane stawki majet.
wymusie na mieszkaflcach gminy, ktorzy nie majet. podpisanych umow na wywoz nieczys
tosci ze swoich gospodarstw. Robiet. to sami zanieczyszczajet.c srodowisko.
P. Danuta Myziak dodala, ze przedmiotowy projekt uchwaly nie jest kwestionowany.
Przedtem jednak mieszkaflcy gminy powinni bye powiadomieni 0 obowiet.zkach jakie na
nich ciet.zet. w tej sprawie. Dla przykladu podala Janiewice, ktorych mieszkaflcy nic w tej
sprawie nie wiedzet.. Stet.d prosba 0 przesuni'tcie terminu podj'tcia tej uchwaly.
P. Marianna Szamiel uwaza, ze podj'tcie tej uchwaly to b'tdzie kara dla mieszkaflcow gminy,
a szczegolnie tych miejscowosci gdzie nie ma kanalizacji. Jest to przeciez zadanie wlasne
Gminy i dlatego podj'tcie tej uchwaly byloby krzywdzet.cym dla ludnosci wiejskiej .
P. KrzysztofFrankenstein Inspektor Urz'tdu Gminy na podstawie ustawy 0 ochronie srodo
wiska wyjasnil jakie obowiet.zki ciet.zet. na wlascicielach nieruchomosci w zakresie wywozu
odpadow komunalnych i oprozniania zbiomikow bezodplywowych. Kazdy mieszkaniec
gminy musi mie6 udokumentowany wywoz nieczystosci. Mozna zawrze6 umow't z odpo
wiedniet. firmct., mozna tez mie6 przydomowet. oczyszczalni't sciekow. W przypadku nie wy
wict.Zywania si't z tych obowiet.zkow przez wlascicieli nieruchomosci, obowiet.zek ten
przechodzi na Gmin't. Dlatego podj'tcie przedmiotowej uchwaly jest konieczne i

3

i podyktowane przepisami obowi&.zuj&.cej ustawy. Dyskutowac natomiast moma nad
wysokosci&. stawek. Jeszcze raz zaapelowa! 0 podj~cie omawianej uchwa!y.
Poniewaz w dyskusji nikt wi~cej g!osu rue zabra! Przewodnicz&.cy obrad wnios! 0 prze
g!osowanie propozycji wycofania z porz&.dku obrad Sesji trzech, wyzej wymienionych
projektow uchwa!.
W wyniku g!osowania "za" - 14 g!osow - Rada Gminy jednog!osnie wycofab z porz&.dku
obrad Sesji projekty uchwa!, w sprawie:
-

gomych stawek opbt ponoszonych przez w!ascicieli nieruchomosci za ushlgi w zakresie
odbierania odpadow komunalnych oraz oproznianie zbiomikow bezodprywowych,
zmiany uchwa!y w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz&.cych w sk!ad
mieszkaniowego zasobu Gminy S!awno z dnia 17 kwietnia 2003 roku,
przyj~cie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
S!awno na lata 2007 - 2011.

Nast~pnie

w wyniku g!osowania " za" - 14 g!osow - Rada Gminy jednog!osnie przyj~!a
porz&.dek obrad Sesji, z zatwierdzonymi wczesniej zmianami.
Punkt3
Informacj~

z zebran wiejskich, na ktorych dokonano wyboru Sohysow i Rad Sokckich
przedstawH W ojt Gminy p. Wojciech Stefanowski. Informacja stanowi za!&.cznik do
protokohl.
Punkt4
Przyst~puj&.c

do realizacji tego punktu porz&.dku obrad Przewodnicz&.cy p. Jan Franas
poprosH wybranych na now&. kadencj~ Sohysow 0 z!ozenie slubowania.
Po odczytaniu roty slubowania Sohysi wstaj&.c wypowiadali kolejno s!owo "

slubuj~

Nast~pnie

".

Przewodnicz&.cy Rady Gminy p. Jan Franas z!ozy! gratulacje nowo wybranym
Sohysom i prosH 0 wspo!prac~ z Rad'l., Wojtem i pracownikami Urz~du Gminy. Bowiem
sprawy Gminy Set sprawami wspolnymi. Nie wszystkie sprawy wymagaj&. wielkich
inwestycji i moma za!atwic je w bezposrednim kontakcie z pracownikami Urz~du. Na Sesji
nalezy przedstawiac sprawy konkretne. ZapewnH, ze Rada Gminy do!ozy staran, by pomoc
Sohysom i Radom Sokckim w realizacji ich zadail,w tym w pozyskiwaniu srodkow
finansowych z zewn&.trz, gdyz Gmina S!awno jest Gmin&. biedn&. i nie rna mozliwosci
sfinansowania wszystkich potrzeb wykazywanych przez Sokctwa.
Wojt Gminy p. Wojciech Stefanowski i Przewodnicz&.cy Rady Gminy wspolnie
Sohysom za prac~ w minionej kadencji wr~czaj&.c dyplomy i kwiaty.

podzi~kowali
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Punkt5
P. Dariusz Gofryk poinformowal, ze zabiera glos, by zweryfikowa6 wypowiedi Wojta
Gminy w przedmiocie dofinansowania oswiaty, w tym wynagrodzen nauczycieli. Podal
poszczegolne skladniki tego wynagrodzenia i stwierdzil, ze wi~kszos6 z nich pokrywana
jest z subwencji od Panstwa, a pozostal&. cz~s6 Gmina musi pokrye ze swojego budzetu.
Nie moma tlumaczye braku pieni~dzy na realizacj~ zadan inwestycyjnych duzymi
wydatkami na oswiat~. Wskazal na fakt wydawania duzej kwoty na dojazdy dzieci do szkol
w tym do gimnazjow. Dzieci z Zukowa dowozone s&. do Slawska i na to wydawanych jest
gro pieni~dzy i w tym przypadku nie s&. winni nauczyciele jak probuje si~ to tlumaczye.
P. Donart Kowalewski wniosl

0

przeniesienie ulicznej lampy oswietleniowej w

L~towie.

P. Marianna Szamiel zwrocila uwag~ na fakt ci&glego tlumaczenia, ze brak pieni~dzy powo
duje zahamowanie realizacji zadan inwestycyjnych w gminie. Jednak nie zrobiono nic, by
pozyskae srodki z zewn&.trz. Najrnniej inwestycji wykonano w 2006 roku. Z&.dania ludzi s&.
sluszne. W zwi&.zku z tym nalezy zrobie wszystko, by pieni&.dze pozyskiwae.
Punkt6
Przewodnicz&.cy obrad p. Jan Franas poinformowal na wst~pie, ze projekt statutow solectw
zostal przeslany Radnym oraz wszystkim Soltysom w celu zapoznania si~ i wydania
ewentualnych opinii. Projekt statutu omawiany byl na posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
W zwi¥ku z powyzszym zapytal 0 wnioski i uwagi do projektu statu tow.
Propozycje zmian wniosl w imieniu Komisji Oswiaty, Zdrowia, Prawa i Porz&.dku Publicz
nego Przewodnicz&.cy p. Dariusz Gofryk, a ktore dotyczyly :
- w rozdziale II§ 5 pkt 2, ktory powinien brzmiee: " Zebranie Wiejskie, na lctorym
dokonuje si~ wyboru Sohysa i czIonkow Rady Soleckiej zwoluje Wojt, wyznaczaj&.c
dzien, miejsce i godzin~. W ojt moze powierzye przewodniczenie obrad osobie wybranej
przez Zebranie Wiejskie"
w§ 7 pkt 1 zapis powinie brzmiee: " Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w
skladzie co najmniej 3 osob wybranych sposrod mieszkancow Solectwa uprawnionych
do glosowania. CzIonkiem komisji nie moze bye osoba kandyduj&.ca na Sohysa, czIonka
Rady Soleckiej, z dopisaniem " i czIonek najblizszej rodziny kandydata "
w§ 9wykreslie pkt 3.
P. Jan Franas wniosl 0 dokonanie zmiany zapisu w§ 26 pkt 3, tj " Rada Solecka sklada si~ z
3 - 5 osob z dopisaniem " oraz Sohys, ktory jest Przewodnicz&.cym Rady Soleckiej " i w
zwi&.zku z tym wykreslie pkjt 8, tj " Pracami Rady Soleckiej kieruje Sohys".
Poniewaz radni wi~cej propozycji zmian nie wnidli, Przewodnicz&.cy obrad p. Jan Franas
zwrocil sie z zapytaniem do Sohysow 0 ich uwagi i ewentualne propozycje zmian z statucie
solectwa.
Sohysi uwag i propozycji zmian nie wniesli.
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W zwi~zku z powyzszym Przewodnicz~cy wni6sl
Radnych, zmian w statucie solectwa.
W wyniku glosowania zmiany te zostaly

przyj~te

0

przeglosowanie proponowanych, przez

jednoglosnie.

Nast~pnie

odczytal projekt uchwaly w sprawie zmiany statut6w jednostek pomocniczych
Solectw Gminy Slawno, z uwzgl~dnieniem przyj~tych zmian.

W wyniku glosowania "za" - 14 glos6w - Rada Gminy
VII20/2007. Uchwala stanowi zal~cznik do protok6lu.

podj~lajednoglosnie UCHWAL~

Nr

Przewodnicz~cy

obrad przedstawil projekt uchwaly w sprawie poboru przez Soltysa
podatk6w stanowi~cych dochody Gminy Slawno w drodze inkasa.
Wyjasnien do projektu uchwaly udzielila Beata Plachecka Inspektor Urz~du Gminy
wskazuj~c na rol~ jak~ w tym zakresie spelnia Soltys oraz wsp6lprac~ z rolnikami oraz
urz~dnikami Urz~du Gminy. Jest to praca odpowiedzialna i wymaga duzego zaangazowania
Poinformowala, ze w kilku przypadkach Sohysi s~ tez Radnymi co powoduje pol~czenie
funkcji Soltysa - Radnego - Inkasenta. Dlatego osoby te powinny zostac wyl~czone z
glosowania, gdyz sprawa dotyczy interesu Radnego.
Po wysluchaniu wyjasnien Przewodnicz~cy obrad poddal powyzszy projekt uchwaly pod
glosowanie, w wyniku kt6rego "za"- 9 glos6w ( 5 Radnych zostalo wyl~czonych z glosowa
nia) - Rada Gminy podj~la UCHWAL~ Nr VII2112007. Uchwala stanowi zal~cznik do
protok6lu.
Kolejny projekt uchwaly dotyczyl zmian w budzecie gminy Slawno na 2007 rok.
Potrzeb~

dokonania zmian w budzecie Gminy uzasadnHa Z-ca Skarbnika Gminy p.Renata

Litwin.
Nast~pnie

w wyniku glosowania "za" - 14 glos6w - Rada Gminy podj~la jednoglosnie
UCHWAL~ Nr VII22/2007. Uchwala stanowi zal~cznik do protok6lu.

Przewodnicz~cy

obrad przedstawil projekt uchwaly 0 zmianie uchwaly Nr XXXl156/2005
Rady Gminy Slawno w sprawie przystcwienia do zmiany miejscowego planu zagospodaro
wania Gminy Slawno na cz~sci dzialki nr geodezyjny 31712 w obr~bie geodezyjnym
Zukowo oraz dzialki nr geodezyjny 136/2 w obr~bie geodezyjnym Stary Krak6w w Gminie
Slawno.
W wyniku glosowania "za" - 14 glos6w - Rada Gminy
VII23/2007. Uchwala stanowi zal~cznik do protok6lu.

podj~lajednoglosnie UCHWAL~

Punkt7
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Gospodarki Odpadami om6wil Inspektor

Nr

6
Urz~du

Gminy p. Krzysztof Frankenstein. Sprawozdanie stanowi zahlcznik do protok6lu.

P. Ryszard Sawicki zapytal, co zrobic ze zdemontowanym etemitem, kt6ry zalega w
obejsciu gospodarstwa. Problem stanowi'l r6wniez worki po nawozach.
P. Krzysztof Frankenstein wyjasnil, ze etemit to nie jest odpad, a jedynie element
pokryciowy. Zagospodarowanie jego nalezy do wlasciciela wraz zwi'lzanymi z tym
kosztami. Demontazem plyt etemitowych z dach6w oraz ich transportem zajmuj'l si~
upowaznione do tego podmioty na indywidualne zgloszenie wlasciciela nieruchomosci.
Najblizsze skladowisko etemitu i unieszkodliwiania go znajduje si~ w Sianowie. W sprawie
work6w po nawozach nalezy takie poszukac specjalistycznej firmy. S'l indywidualne finny
przewozowe, z kt6rymi nalezy zawrzec umowy na ich odbi6r.
P. Ryszard Arszylo poinfonnowal, ze firma taka swego czasu znajdowala si~ w
Bialogardzie. Zbierala worki, a nast~pnie przetwarzala je na granulat. W zwi'lZku z tym
nalezaloby poszukac tej firmy i skontaktowac sie z ni'l.
P. Lechoslaw Szach poinforrnowal, ze firmy opr6zniaj'lce kosze na wsiach robi'l to raz w
miesi'lcu w zwi'lzku z czym widoki S'l przerazaj'lce. Wskazane zatem jest by kosze te byly
opr6zniane cz~sciej.
PoniewaZ nikt wi~cej w dyskusji nie zabral glosu Przewodnicz'lcy obrad wni6s1
przedstawionego sprawozdania.
W wyniku glosowania "za" - 12 glos6w, "wstrzymal si~ " - 2 glosy przedmiotowe sprawozdanie przyj~la wi~kszosci'l glos6w.

0 przyj~cie

Rada Gminy

Punkt8
W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski ustosunkowal si~ do spraw wniesionych w ramach
wniosk6w i interpelacji i na wst~pie potwierdzil, ze podwyzka wynagrodzen dla nauczycieli
nalezy si~. Jednak odbywa si~ to kosztem budzetu Gminy poniewaz Ministerstwo Edukacji
funduje podwyzki nie zabezpieczaj'lc na ten cel pieni~dzy. Faktem natomiast jest, ze dow6z
dzieci do szk61 nalezy do zadan Gminy. Subwencja oswiatowa wplywa do budzetu po
dw6ch lub trzech miesi'lcach kazdego nowego roku, a wyplaty wynagrodzen dla nauczycieli
musz'l odbywac si~ na biez'lcO i to z budzetu Gminy.
RozwaZana jest sprawa przeniesienia ulicznej lampy oswietleniowej w Letowie.
Gmina podejmuje dzialania w celu pozyskania srodk6w finansowych z zewn'ltrz i w
zwi'lzku z tym zatrudniono pracownika, kt6ry posiada odpowiednie w tym zakresie
kwalifikacje.
Punkt9
W wolnych wnioskach glos zabrali :
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P. Jerzy Piaseczny, Sohys wsi Stary Krak6w i wni6s1 0 napraw~ drogi biegn'lcej przez wies,
kt6ra zostala zniszczona w czasie budowy wodoci~u oraz ogrodzenie stawu
przeciwpozarowego. Ponadto poinformowal 0 problemach zwi'lzanych z wydawaniem
Zywnosci wskazuj'lc, iz spraw'l ta powinna zajmowac si~ Gmina.
P. Marianna Szamiel jako Sohys wsi Slawsko r6wniez poruszyla spraw~ wydawania
Zywnosci, kt6ra jej zdaniem jest klopotliwa. Ludzie S'l niezadowoleni poniewaz jest ona
wydawana na podstawie kart zywieniowych wydanych przez Gminny Osrodek Pomocy
Spolecznej.
P. Zdzislaw Wiktor, Sohys wsi Wrzesnica stwierdzil, ze wydawanie zywnosci jest udr~k'l.
Nie rna mi~dzy innymi odpowiednich warunk6w na jej skladowanie. Na pi~cdziesi'lt
wydanych kart Zywieniowych zglosilo si~ trzydziesci os6b. W zwi'lzku z tak'l sytuacj'l
odm6wil przyj~cia ostatniej dostawy Zywnosci. W sprawie tej konieczne S'l radykalne
rozstrzygni~cia.

P. Jan Franas podsumowuj'lc powyzsze wypowiedzi wyrazil opini~, it. rzeczywiscie jest to
trudny temat i na Sesji nie zostanie rozwi'lzany. Wskazanym byloby przeanalizowac go
wsp6lnie z Gminnym Osrodkiem Pomocy Spolecznej. Jednak rezygnowac z przyj~cia
Zywnosci nie moma, gdyz stanowi pewn'l pomoc dla ludzi biednych. Zasugerowal, by do
wydawania zywnosci Sohysi powolali dodatkowo czlonk6w Rady Soleckiej w celu
usprawnienia pracy i zachowania autorytetu wsr6d spoleczenstwa.
P. Ryszard Sawicki zwr6cil si~ z zapytaniem do V-ce Starosty w spraWle terminu
rozpocz~cia remontu drogi w Radoslawiu.
V-ce Starosta p. Robert St~pien poinformowal, ze zgodnie z obietnic'l rozpocz~cie remontu
dr6g nastCij)i po 10 maj a br.

Na zakonczenie Przewodnicz'lcy obrad p. Jan Franas dokonal posumowania
i zamkni~cia obrad VI Sesji rady Gminy Slawno.

LISTA OBECNOSCI
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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

11. Szanel Marek

Wrzesnica

12.Kujko Mieczyslaw

Noskowo

13.Arszylo Ryszard

Brzescie

14.Myziak Danuta

Janiewice

15.Kowalewski Donart

L~towo
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1. Arszylo Ryszard

Brzescie

2. Blaszczyk Ryszard

Janiewice

3. BogdaI1Ska Ludwika

Gwiazdowo

"/?.'fd2at.J..~

4. Kruk Karol

L~towo

"'~L"'"''

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. Sadowski Tomasz

Rzyszczewo

15. Szach Lechoslaw

Warszkowo

16. Andrzej czuk Franciszek

Noskowo

17. Wiktor Zdzislaw

Wrzesnica

18. Malejk<l Witold

Warszk6wko

19. Sozanski Ryszard

Zabno

20. Palinski Wladyslaw

Pomilowo

21. Kqdziolka Wieslaw

Zukowo

22. Los Stefan

Boleszewo
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