PROTOKOL Nr VII/2007
z obrad Sesji Rady Gminy Slawno w dniu 28 czerwca 2007 roku.

Sesja odbyla si~ w budynku Urz~du Gminy w Slawnie.
Sesj~ rozpocz~to 0 godzinie 10,00, a zakOIlczono 0 godzinie 13,30.

Na stan 15 Radnych w Sesji uczestniczylo 14 Radnych, co stanowi 93,3 %.

W Sesji uczestniczyli: Starosta Slawieilski p. Andrzej Lewandowski, Dyrektor
Powiatowego Urz~du Pracy p. J6zef Koprowicz, Zast~pca W6jta p. Henryk Lompert, Skarbnik
Gminy p. Krystyna Sapeta, Inspektor Urz~du Gminy p. Agnieszka Gajewska, Radca Prawny p
Marek Pawlowski oraz Sohysi z terenu Gminy S!awno.
Sesj~

otworzy! Przewodnicz'l.cy Rady Gminy p. Jan Franas i powita! wszystkich obecnych.
na podstawie listy obecnosci Radnych, stwierdzi! wymagane kworum do
przeprowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwal.

Nast~pnie,

Przewodnicz'l.cy przedstawil porz'l.dek obrad :
1. Otwarcie Sesj i:
- stwierdzenie kworum,
- przyj~cie porz'l,dku obrad.
2. Przyj~cie protok6!u z poprzedniej Sesji.
3. Informacja W6jta Gminy 0 realizacji zadail w okresie mi~dzy Sesjami.
4. Wnioski i zapytania ( interpelacje ) Radnych.
5. Informacja 0 aktualnym stanie bezrobocia na terenie Gminy S!awno oraz mozliwosci
zatrudnienia pracownik6w w ramach stazow, prac publicznych, interwencyjnych i innych.
6. Podj~cie uchwa!, w sprawie :
- zmian w budzecie Gminy S!awno na 2007 rok,
- szczeg610wych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkbdania na raty
naleZnosci pieni~znych Gminy Sbwno oraz jej jednostek organizacyjnych, do ktorych nie
stosuje si~ przepisow Ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organow do tego
uprawnionych,
- okrdlenia zalozeil i formy informacji 0 przebiegu wykonania budzetu Gminy za I 
polrocze,
- sprzedazy w drodze przetargu nieruchomosci gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako
dzialka nr 1305/13 0 powierzchni 1,74 ha polozonej w obr~bie wsi Warszkowo, gm. Sbwno,
- zmiany uchwaly w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz'l.cych w sklad
mieszkaniowego zasobu Gminy Slawno,
- przyj~cie/uchwalenie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Slawno na lata 2007 - 2011,
- powolania Zesporu do zaopiniowania kandydatow na lawnikow S'l.du Rejonowego w
Slawnie,
- okreslenia wysokosci miesi~cznej zryczahowanej diety dla sohy6w.
7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania ( interpelacje ) Radnych.
8. Wolne wnioski i zakoilczenie.
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Porz~dek obrad zostal przez Radnych przyj~ty jednoglosnie.

Punkt 2
Przewodnicz~cy obrad zapytal 0 uwagi do tresci protok6lu z poprzedniej Sesji. Radni uwag nie
wniesli. Nast~pnie w wyniku glosowania "za" - 14 glos6w protok6l z poprzedniej Sesji 20stal
przyj~ty jednoglosnie.

Punkt 3
Informacj~ 0 realizacji zadan w okresie mi~dzy Sesjami przedstawil W6jt Gminy Slawno p.
Wojciech Stefanowski. Informacja stanowi zal~cznik do protok6ru.

Punkt4
P. Marek Szanel zwr6cil si~ z apelem do pracownik6w Urz~du Gminy 0 rzetelne udzielanie
informacji dla Radnych. Informacje te s~ niezb~dne do podejmowania przez radnych wlasciwych
decyzji. Radni nie mog~ bye przez pracownik6w ignorowani. Jako przyklad podal zachowanie
Skarbnika Gminy na wsp61nym posiedzeniu Komisji.
P. Jan Franas uwaza, ze 0 pewnych sprawach, a w szczeg61nosci tych finansowych trzeba
rozmawiae na posiedzeniach komisji. Przyj~te wnioski wczesniej przedstawiae W6jtowi,kt6ry
sprawdzi je pod wzgl~dem prawnym i finansowym. Mozna bowiem miee wiele Zyczen jednak nie
wszystkie mog~ bye zrealizowane z uwagi na mozliwosci finansowe Gminy.
P. Dariusz Gofryk przedstawil informacj~ z wyjazdowego posiedzenia Komisji Oswiaty, Zdrowia,
Prawa i Porz~dku Publicznego, kt6ra dokonala przegl~du w zakresie potrzeb remontowych oraz
organizacji pracy i polityki kadrowej w szkolach. Na tej podstawie Komisja stwierdza, ze potrzeby
remontowo-budowlane szk6l s~ ogromne i w zwi~zku z tym wnosi 0 przygotowanie przez
kompetentnych pracownik6w Urz~du Gminy kosztorys6w w celu ustalenia harmonogramu
( priorytet6w ) tych prac. Dodal, ze w niekt6rych szkolach prace remontowe zostaly juz rozpocz~te.
W zakresie organizacji pracy poinformowal, ze w wi~kszosci plac6wek dyrektorzy wykonuj~
zadania zgodnie z Kart~ Nauczyciela tj. zachowano normy przydziaru godzin. Najgorzej sytuacja
przedstawia si~ w szkolach w Warszkowie i Zukowie. W zwi~zku z tym Komisja zwraca si~ do
W6jta 0 znormalizowanie i upor~dkowanie przydzialu godzin dla dyrektor6w szk6l, by mieli oni
r6wniez czas na prowadzenie tych plac6wek.
Kolejna sprawa dotyczyla zatrudniania w szkolach nauczycieli emeryt6w, co praktykowane jest w
Slawsku. Wczesniej W6jt wydal zarz~dzenie 0 zakazie zatrudniania emeryt6w w szkolach. Wobec
tego sprawa ta r6wniez wymaga uporz~dkowania i albo zatrudniamy emeryt6w lub nie
zatrudniamy. Decyzja musi bye jednoznaczna.
p. Danuta Myziak przedstawila opinie Komisji Rolnictwa, Przemysru i Handlu w sprawach : stanu
teclmicznego budynku mieszkalnego nr 54 we Wrzesnicy, w odpowiedzi na podanie najemcy w
sprawie jego remontu oraz przyl~czenia dzialki ( drogi nr 236 ) do gospodarstwa p. R.Sawickiego
zamieszkalego w Radoslawiu.
Przedstawila r6wniez wniosek przyj~ty na posiedzeniu Komisji w dniu 26 czerwca br. w sprawie
przyznania sohysom miesi~cznej zryczahowanej diety i zaproponowala kwot~ 200 zlotych.
P. Marianna Szamiel w imieniu mieszkanc6w Slawska, pracuj~cych w systemie dwuzmianowym,
zwr6cila si~ z prosb~ 0 przedluzenie do godziny 24,00 oswietlenia ulicznego.

3
P. Wladyslaw WiC(cek wniosl
przytwierdzone.

0

zakup koszy na przystanki PKS. Musz'!: to bye kosze metalowe i

P. Ryszard Sawicki zwrocil siC( z zapytaniem do Starosty Slawienskiego w sprawie terminu
rozpoczC(cia remontu drogi przez Radoslaw, gdyz od 10 maja nie zrobiono nic, a co obiecal V-ce
Starosta.
Wskazal ponadto na potrzebC( przydzielenia na Radoslaw pracownika interwencyjnego do
oczyszczania zarosniC(tych drog.
P. Marianna Szamiel zapytala Starostc(, czy juz jest cos wiadomo w sprawie budowy chodnika w
Slawsku.
P. Donart Kowalewski zwrocil siC( z prosb,!: 0 zalozenie w LC(towie jednej lampy oswietlenia
ulicznego oraz rozbiorkC( stodoly 0 czym juz mowil wczeSniej.
Punkt 5

InformacjC( 0 aktuainym stanie bezrobocia na terenie Gminy Slawno oraz mozliwosci zatrudnienia
pracownikow w ramach stazow, prac publicznych, interwencyjnych i innych przedstawil Dyrektor
Powiatowego UrzC(du Pracy w Slawnie p. Jozef Koprowicz. Szczegolowa informacja znajduje siC( w
Biurze Rady Gminy.
Przewodnicz'lcy Rady Gminy p. Jan Franas zaproponowal przyjC(cie przedmiotowej informacji po
wysruchaniu opinii i zapytan Radnych.
P. Wladyslaw WiC(cek zapytal, czy bylaby mozliwose, aby Powiatowy Urz'ld Pracy informacje na
temat szkolen przesylal do soltysow, ktorzy wywieszali by je na tablicach ogloszen.
P. Marianna Szamiel zwrocila uwagC( na zbyt obwarowane wymogi przy udzielaniu pozyczek na
rozwoj dzialalnosci gospodarczej i zapytala, czy nie rna mozliwosci ich zlagodzenia. Stwarza to
bowiem pewne trudnosci dla osob ubiegaj'lcych siC( 0 te pozyczki. Podkreslila fakt, ze Gmina
Slawno rna najwiC(ksze bezrobocie i chodzi 0 to by ten stan zlagodzie.
P. Marek Szanel stwierdzil, ze przedstawiona przez Dyrektora UrzC(du Pracy informacja
statystyczna jest piC(kna, ale sztuczna i nic z niej nie wynika, nakrC(cone bezrobocie. Wyrazil przy
tym opiniC(, ze gdyby nie bylo bezrobocia to wowczas nie potrzebny bylby Urz'!:d Pracy. UrzC(dy
Pracy maj'l pieni'ldze na wyjazdy szkoleniowe do Konga, Lubeki, a nie maj'l na zatrudnianie
bezrobotnych. W celu zlagodzenia problemu bezrobocia w Gminie trzeba skorzystae z kazdej
pomocy, wl'lczaj'lc w to rowniez wladze UrzC(du Gminy.
Zapytal, ilu pracownikow zatrudnionych jest w Powiatowym UrzC(dzie Pracy.
P. Boguslawa Zasada poprosila
wiejskie.

0

wyjasnienie mozliwosci zatrudnienia stazystow na swietlice

P. Andrzej Lewandowski, Starosta Slawienski nawi'l:Zuj,!:c do wypowiedzi przedmowcow stwierdzil,
ze rozrnawiaj'lc na temat bezrobocia zwrocie nalezy uwagC( na na tzw szar'l strefC( tj nielegalne
zatrudnianie pracownikow. Jest to ogolnie tolerowane i zarazem trudne do wykrycia. Wykrycie
takiego procederu moze stanowie nawet zagrozenie dla zycia. W zwi'l:Zku z tym podejmowane jakie
kolwiek dzialania nie daj'l mozliwosci rozwi'lzania problemu bezrobocia.
W temacie remontu drog poinformowal, ze w najblizszych latach sytuacja sie nie poprawi.
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Na biez'tce utrzymanie dr6g potrzeba 10 min zlotych rocznie, a wszystkie drogi s't tragiczne.
Remont jednego kilometra drogi kosztuje jeden milion zlotych, a sUbwencji drogowych juz rue rna.
Przy ustalaniu priorytet6w remont6w stanowi't drogi 0 duzym obci'lieniu ruchu. W sprawie
kontynuacji remontu drogi Pomilowo - Zukowo nie zlozy! zadnej deklaracji, gdyz 0 tym
zadecyduje Rada Powiatu. Nadmienil, ze w chwili obecnej strategicznie wazniejsze do remontu s't
drogi Darlowo - S!awno przez Krupy i z Dar!owa do Koszalina. Gmina S{awno jest pokrzywdzona
bo robi si~ drogi tam, gdzie s't turysci.
Na budow~ chodnika w S!awsku pieni'tdze s't. Jednak na dzien dzisiejszy koszty wzros!y i w
zwi'tzku z tym zachodzi pytanie, czy Wojewoda utrzyma star't kwot~, czy j't zwi~kszy. St'td
zahamowania rozpocz~cia realizacji tego zadania.
P. Lucyna Kryszewska, Sohys wsi Radoslaw poinfonnowala 0 pisemnym wyst'lPieniu do Dyrektora
Powiatowego Zarz'tdu Dr6g z prosb't 0 wyjasnienie dlaczego do chwili obecnej nie rozpocz~to
remontu drogi przez t~ wid, pomimo obietnic, ze nast'lPi to od 10 maja. Odpowiedzi nie otrzyma!a,
ale za to rozpocz~to !atac drog~ od strony Wilkowic. A przez zly stan drogi do Radoslawia nie
jezdzi autobus.
Starosta p. A. Lewandowski poinformowal, ze od przysz!ego roku b~dzie opracowany sztywny
hannonogram wed!ug, kt6rego prowadzone b~d't prace remontowe dr6g, tak by zapobiec cz~stym
interwencjom i wyjazdom na drobne naprawy.
P. Karol Kruk, Sohys wsi L~towo zwr6cil si~ z prosb't 0 wykoszenie poboczy na drodze w L~towie,
gdyz na tamtym terenie pracuje juz specjalistyczna maszyna.
P. Marek Szanel wskaza! na potrzeb~ dokonywania wlasciwej konserwacji dr6g, w tym
oczyszczenia row6w, wykaszania poboczy co zapewni trwa!osc ich nawierzchni.
P. Jan Franas wyrazi! opini~, ze aby w jakis spos6b zapobiegac zatrudnianiu pracownik6w
nielegalnie, rozwojowi "szarej strefy" akceptowanej zreszt't przez spo!eczenstwo bardziej aktywnie
powinny dzia!ac urz~dy kontroli - inspekcja pracy. Instytucje te s't zbyt daleko i dlatego powinien
bye chociaz jeden cz!owiek na powiat i prowadzic biez'tce kontrole w tym zakresie.
Remonty dr6g s't og61nie znanym problemem, na co wprywa przede wszystkim brak pieni~dzy i
dlatego zwr6cil si~ z prosb't do Starosty S{awienskiego, by mia! na uwadze Gmin~ S!awno i w
miar~ swoich mozliwosci postaral si~ pom6c. Bowiem Gmina Slawno jest Gmin't najbiedniejsz'l,
kt6rej budzet wynosi 18 min z!otych, a inne maj't po 30 50 min. Trudno przyj'tc do wiadomosci, ze
wspierac trzeba miejscowosci wczasowe i dlatego prosil 0 zrozumienie.
P. J6zef Koprowicz, Dyrektor PUP udzielil wyjasnien na poruszone przez Radnych sprawy.
Infonnuj'tc mi~dzy innymi, ze to sami bezrobotni powinni interesowac si~ szkoleniami i to oni
powinni dotrzec do Urz~du Pracy. Dodal, ze 70 % os6b nie wykazuje zainteresowania podj~ciem
pracy, a w Gminie Slawno 100 os6b odm6wilo podj~cia pracy. Nie rna mozliwosci zlagodzenia
warunk6w udzielenia dotacji na rozw6j dzialalnosci gospodarczej, gdyz zabezpieczenie finansowe
musi byc. Moze si~ zdarzyc tak, ze ktos po dw6ch miesi'tcach moze nie wytrzymac, a musi
przepracowac jeden rok. W przypadku pracodawcy dzialalnosc musi trwac do 24 miesi~cy.
Nadmienil, ze na stronie intemetowej znajduj't si~ wszystkie infonnacje dotycz'tce funkcjonowania
Urz~du Pracy, w tym mi~dzy innymi jak't spelnia rol~, terminy i zakresy szkolen, zapotrzebowania
pracownik6w. Poinfonnowal tez 0 dzialaniach Urz~du podejmowanych w okresie minionych
czterech lat. Przez ten czas spadlo bezrobocie. Kontaktowano si~ z pracodawcami, organizowano
giddy pracy, proponowano fonny wsparcia finansowego. Prowadzono rozmowy z bezrobotnymi,
tworzyli finny, dokonywano zwrot6w koszt6w podrozy na dojazdy do pracy.
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Nast~pnie stwierdzil, ze jest przeciwny zatrudnianiu staZyst6w tylko na swietlice wiejskie.

Zaproponowal, by osoby te najpierw zostaly odpowiednio przeszkolone. Szkolenia takie
organizowane s't przy wsp6lpracy z TPD. Z takiej formy szkolenia skorzystala Gmina Malechowo.
Osoby ubiegaj'tce si~ 0 te staZe powinny miec co najmniej srednie wyksztalcenie. Zach~cal, by
Gmina Slawno r6wniez z tego skorzystala.
Poinformowal, ze w Urz~dzie Pracy l'tcznie z fili't w Darlowie pracuje 39 os6b.
Informacja przedstawiona przez Dyrektora Powiatowego Urz~du Pracy zostala przez Radnych
przyj~ta.

Punlet 6
Przewodnicz'tcy Rady Grniny p. Jan Franas przedstawial projekty uchwal, w sprawie :
zmian w budzecie Gminy Slawno na 2007 rok .
Wyjasnien udzielila Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta.
W wyniku glosowania " za " - 14 glos6w - Rada Gminy

podj~la

jednoglosnie

UCHWAL~

Nr

VIII24/2007. Uchwala stanowi zal'tcznik do protok6lu.
szczeg6lowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkladania na rat naleznosci
Gminy Slawno oraz jej jednostek organizacyjnych, do kt6rych nie stosuje si~
przepis6w ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organ6w do tego uprawnionych,

pieni~Znych

P. Marianna Szamiel zaproponowala wprowadzenie zmian w § 3, kt6ry w wyniku dyskusji otrzymal
brzmienie:
-

do umorzenia naleznosci uprawniony jest W 6jt Gminy Slawno po uzyskaniu opinii Rady
Gminy.

Nast~pnie

w wyniku glosowania "za"- 12 glos6w, "przeciw" - 1 glos, "wstrzymal si~" - 1 glos Rada Gmin wi~kszosci't glos6w podj~la UCHWAL~ Nr V1II25/2007. Uchwala stanowi zal'tcznik
do protok6lu.
okreslenia zalozen i formy informacji

0

przebiegu wykonania budzetu gminy za I - p6hocze.

Po udzieleniu dodatkowych wyjasnien przez Skarbnika Gminy i w wyniku glosowania "za" - 14
glos6w - Rada Gminy podj~la jednoglosnie UCHWAL~ Nr VIII26/2007. Uchwala stanowi
zal'tcznik do protok6lu.
sprzedazy w drodze przetargu nieruchomosci gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako dzialka nr
1305/13 0 powierzclmi 1,74 ha polozonej w obr~bie wsi Warszkowo, gm. Slawno.
W tej sprawie pozytywn't opini~ przedstawila p. Danuta Myziak - Przewodnicz'tca Komisji
Rolnictwa, Przemyslu i Handlu.
Nast~pnie

w wyniku glosowania "za" - 12 glos6w, "wstrzymal si~" - 2 glosy - Rada Gminy
Nr VIII27/2007 . Uchwala stanowi zal'tcznik do protok6lu.

wi~kszosci'tglos6w podj~la UCHWAL~
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zasad wynajmowania lokali wchodz,\:cych w sk!ad mieszkaniowego zasobu Gminy S!awno.
P. Marianna Szamiel zaproponowa!a, by z Urz~du pisemnie wysUWic do najemc6w lokali gminnych
z propozycj,\: ich wykupu. Poinfonnowac r6wniez 0 ulgach, z kt6rych najemca moze skorzystac.
Radni propozycj~ przyj~li ze wskazanie wy!,\:czenia lokali w budynkach szkolnych.
W wyniku g!osowania "za" - 14 g!os6w - Rada Gminy podj~!a jednog!osnie UCHWAL~ Nr

VIII28/2007. Uchwala stanowi zal,\:cznik do protok6!u.
przyj~cia/uchwa1enia

wieloletniego programu
Gminy Slawno na lata 2007 - 2011.

gospodarowania mieszkaniowym zasobem

W wyniku glosowania "za" - 13 glos6w, "wstrzymal si~" - 1 glos - Rada Gminy wi~kszosci,\:
glos6w podj~la UCHWAL~ Nr VIV29/2007. Uchwala stano wi zal,\:cznik do protok6lu.
powolania Zespolu do zaopiniowania kandydat6w na lawnik6w do S,\:du Rejonowego w
Slawnie.
W wyniku glosowania "za" - 13 glos6w, "wstrzyma! si~" - 1 g!os - Rada Gminy wi~kszosci,\:
g!os6w podj~la UCHWAL~ Nr VIV30/2007. Uchwala stano wi za!,\:cznik do protok6!u.

-

okreslenia wysokosci

miesi~cznej

zryczahowanej diety dla soHys6w.

W tej sprawie W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski poinfonnowal, ze podj~cie przedmiotowej
uchwa!y spowoduje potrzeb~ dokonania dodatkowych zmian w budzecie Gminy na 2007 rok. Do
kOl1ca roku trzeba zabezpieczyc kwot~ 53.000 zlotych.
Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta zwr6ci!a
dokonanie tych zmian.

si~

z prosb,\: do Radnych

0

wyrazenie zgody na

Rada Gminy jednog!osnie wyrazi!a zgod~ na wprowadzenie zmian w budzecie Gminy w celu
zabezpieczenia srodk6w na wynagrodzenia sohys6w.
Przed przyst'l:Pieniem do g!osowania w sprawie podj~cia ww uchwaly postanowiono
g!osowania Radnych b~d,\:cych jednoczesnie Sohysami.
Nast~pnie

0

wyl,\:czeniu z

w wyniku g!osowania "za" - 9 glos6w - Rada Gminy wi~kszosci,\: g!os6w podj~!a
Nr V III 3 112007. Uchwa!a stanowi za!,\:cznik do protok6!u.

UCHWAL~

Punkt 7
Odpowiedzi na wnioski i zapytania udzielil W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski i na wst~pie
poinfonnowal, ze z Urz~du poinformowano Sohys6w 0 mozliwosci zatrudnienia mieszkanc6w
gminy w Finnie KAPENA w S!uspku, z kt6rej ifert niewielu skorzysta!o.
Przyjmuje uwag~ Radnego p. Szanela i zapewni!, ze ze strony pracownik6w Urz~du zawsze b~d,\:
podawane rzetelne infonnacje, gdyz w Urz~dzie nie rna nic do ukrycia.
Poinfonnowa! 0 przeprowadzonej, przez Regionaln,\: Izb~ Obrachunkow'l:, kompleksowej kontroli w
Urz~dzie Gminy w zakresie gospodarki finansowej.
Wyrazil zadowolenie, ze Radni interesuj,\: si~ funkcjonowaniem oswiaty w gminie i widz,\: potrzeby
z tym zwi'lZane. Nie momajednak ingerowac w arkusze organizacyjne plac6wek oswiatowych.
NatomiastjeSli chodzi 0 remonty szk61 to ich koszty s'\: wyliczone. Remonty s,\:juz rozpocz~te bo
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taka by1a potrzeba. Nie rna sentyment6w tylko wybiera si~ to co jest najwaZniejsze.
Problem stanowi budynek mieszkalny we Wrzesnicy, kt6rego stan techniczny grozi katastrof~
budowlan~. Dom nalezy rozebrae bo taka jest tez opinia Komisji Rolnictwa, Przemysru i Handlu.
Pozostaje jednak sprawa lokatora, dla kt6rego nalezy zapewnie inny loka!' Zachodzi zatem
koniecznose budowy domu socjalnego.
Zwr6ci1 si~ z zapytaniem, czy w informacji w sprawie wykupu lokali uwzgl~dniae wszystkich
najemc6w, w tym zajmuj~cych lokale mieszkalne mieszcz~ce si~ w szk01ach.
Postawienie koszy na wszystkich przystankach PKS jest kosztowne i nie mozliwe do wykonania.
Koniecznym jednak jest zwr6cenie uwagi na niszczycieli przystank6w. MieszkaJlcy musz~ sarno 0
to zadbae.
W6jt nawi~ru r6wniez do pisma Rady Soteckiej w L~towie w sprawie swietlicy wiejskiej wok6t,
kt6rej istnieje konflikt pomi~dzy Rad~ S01eck~ i rodzin~ zajmuj~c~ cz~se tego budynku i jest on
dose trudny do rozwi~zania. Poinformowal, ze Rada S01ecka otrzyma z Urz~du materia1y
budowlane na zaplanowany remont.
P. Jan Franas zaproponowa1, by spraw~ t~ jeszcze raz przeanalizowae. Spotkae si~ ze stronami na
miejscu w L~towie i spr6bowae za1atwie j~ I]olubownie.
Odpowiadaj~c na pytanie W6jta w sprawie informacji 0 mozliwosci wykupu przez najemc6w lokali
mieszkalnych stanowi~cych mienie gminne - Rada Gminy postanowi1a wy1~czye nauczycieli
zajmuj~cych lokale w budynkach szkolnych.

Punkt 8
W wolnych wnioskach Przewodnicz~cy Rady p. Jan Franas poinfonnowa1, ze otrzymal z
Regionalnej Izby Obrachunkowej informacj~ pokontroln~ z kontroli kompleksowej
przeprowadzonej w Urz~dzie Gminy. Wyst~ienie znajduje si~ w Biurze Rady Gminy i kazdy
Radny moze si~ z ni~ zapoznae.
P. Marianna Szarniel wnios1a 0 uaktualnienie strony internetowej Urz~du Gminy, tj 0 umieszczenie
aktualnego wykazu sohys6w oraz by kaZdy projekt uchwaly opiniowany by1 przez radc~ prawnego.
P. Dariusz Gofryk zapyta1, czy zgodnie z sugesti~ Radnej p. Danuty Myziak, aktualne jest
zorganizowanie spotkania uczni6w, kt6rzy rok szkolny ukonczyli z bardzo dobrymi ocenami 
swiadectwa z czerwonym paskiem - z W6jtem Gminy. Chodzi 0 uczni6w Szkory Podstawowej w
Gwiazdowie. Dzieci te nagrody juz otrzyma1y.
Radni postanowili, iz takie spotkanie nie odb~dzie si~ poniewaZ dzieci te zostaly juz nagrodzone.
P. Agnieszka Gajewska, pracownik Urz~du Gminy udzieIHa informacji na temat dzia1an
podejmowanych przez ni~ w zakresie pozyskiwania srodk6w unijnych, w tym sprawy
organizacyjne oraz obowi~uj~ce procedury.
Na zakonczenie Przewodnicz~cy p. Jan Franas dokona1 podsumowania i zamkni~cia
obrad VII Sesji Rady Gminy S1awno.

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

. ·.. /:1......([·

9. Szach Lechoslaw

Warszkowo
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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. Bogdaftska Ludwika

Gwiazdowo

4. Kruk Karol

L~towo

5. Ozdoba Agata

Bobrowice

6. Dawid Jan

Bobrowiczki

7. Chochol Ryszarda

Smardzewo

8. Biftczyk Iwona

Kwasowo

9. Kryszewska Lucyna

Radoslaw

10. Murawiecka Elzbieta

Tokary

.. ..~~ ..........

11. Piaseczny Jerzy

St. Krak6w
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12. Szamiel Marianna

Slawsko

13. Wieczorek Krzysztof

Tychowo
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14. Sadowski Tomasz

Rzyszczewo

15. Szach Lechoslaw

Warszkowo

16. Andrzej czuk Franciszek

Noskowo

17. Wiktor Zdzislaw

Wrzesnica

18. Malejk<1 Witold

Warszk6wko

19. Sozaftski Ryszard

Zabno

20. Paliftski Wladyslaw

Pomilowo

21. Kctdziolka Wieslaw

Zukowo
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22. Los Stefan

Boleszewo
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