PROTOKOL Nr VIII/2007
z obrad Sesji Rady Gminy Slawno w dniu 26 wrzesnia 2007 roku.

Sesja odbyla

si~

w budynku

Sesj~ rozpocz~to 0

Urz~du

Gminy w Slawnie.

godzinie 10,00, a zakoilczono

0

godzinie 13 ,40.

Na stan 15 Radnych w Sesji uczestniczylo 12 Radnych, co stanowi 80 % stanu Rady.
W Sesji uczestniczyli: V-ce Starosta Slawieilski p. Robert St~pieil, W6jt Gminy p.
Wojciech Stefanowski, Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta, Inspektor Urz~du Gminy p. Agnieszka
Gajewska, Radca Prawny p. Marek Pawlowski oraz sohysi z terenu gminy Slawno.

Sesj~

otworzyl Przewodniczllcy Rady Gminy p. Jan Franas i powital wszystkich obecnych.
Nast~pnie, na podstawie listy obecnosci Radnych, stwierdzil wymagane kworum do
przeprowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwal.
Przewodniczllcy przedstawil porzlldek obrad :
1. Otwarcie Sesji,
- stwierdzenie kworum,
- przyj~cie porzlldku obrad.
2. Przyj~cie protok6lu z poprzedniej Sesji.
3. Informacja W6jta Gminy 0 realizacji zadail. w okresie mi~dzy Sesjami.
4. Wnioski i zapytania ( interpelacje ) Radnych.
5. Przyj~cie sprawozdania z wykonania budzetu Gminy Slawnie za I p6lrocze 2007 roku.
6. Podj~cie uchwal, w sprawie:
- zmian w budzecie Gminy na 2007 rok,
- okreslenia procedury uchwalania budzetu gminy oraz rodzaju i szczeg61owosci materia16w
informacyjnych towarzyszllcych projektowi budzetu,
- sprzedazy w drodze przetargu nieruchomosci gruntowej niezabudowanej oznaczonej
geodezyjnie jako dzialka nr 7/4 0 powierzchni 0,0985 ha polozonej w obr~bie wsi Noskowo,
gm. Slawno,
- sprzedazy bez przetargu dzialki oznaczonej geodezyjnie nr 133/2 0 powierzchni 0,0352 ha
polozonej w obr~bie wsi Warszkowo, gm. Slawno,
- sprzedazy bez przetargu dzialki niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 236 0
powierzchni 0,15 ha polozonej w obr~bie wsi Radoslaw, gm. Slawno.
7. Wybory lawnik6w do Slldu Rejonowego w Slawnie,
- powolanie Komisji Skrutacyjnej,
- glosowanie ( tajne ),
- podj~cie uchwaly w sprawie wyboru lawnik6w.
8. Informacja nt. Planu Finansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Dla
Wojew6dztwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.
9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania ( interpelacje ) Radnych.
10. Wolne wnioski i zakoilczenie.

Przedstawiony porzlldek obrad zostal przez Radnych

przyj~ty

jednoglosnie.
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Punkt2
Przewodnicz'l.cy obrad zapytal 0 uwagi do tresci protok6Iu z poprzedniej Sesji.
Radni uwag nie wniesli. Nast~pnie w wyniku glosowania "za" - 12 gIos6w protok61 z poprzedniej
Sesji zostal przyj~ty jednoglosnie.
Punkt3
Informacj~ 0

realizacji zadail w okresie mi~dzy Sesjami przedstawil W6jt Gminy Slawno p.
Wojciech Stefanowski. Infonnacja stanowi zal'l.cznik do protok6lu.

Po wysluchaniu infonnacji W6jta Gminy w dyskusji glos zabrali:
P. Marek Szanel i wni6sI 0 przyblizenie sprawy budowy wiatrak6w na terenie gminy, gdyz zdania
na ten temat S'l. podzielone. Osobiscie odnosi si~ do tego sceptycznie. UWaZa bowiem, ze pr'l.d
wytworzony przez elektrownie wiatrowe moze bye nawet cztery razy drozszy. Naiezaloby zatem
przeprowadzic szersza dyskusj~ w tej sprawie.
P. Jan Franas stwierdzil, ze silownie wiatrowe wzbogac'l. finansowo budzet Gminy, gdyz S'l. to duze
wpIywy podatk6w. Ponadto ludzie S'l. zainteresowani wydzierzawianiem swoich grunt6w pod
budow~ wiatrak6w 1icz'l.c na korzysci finansowe .
W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski r6wniez wskazal na duze zainteresowanie mieszkailc6w
gminy stawianiem wiatrak6w, gdyz S'l. to dla nich korzysci finansowe.
P. Marianna Szamiel jest zdania, ze budowy wiatrak6w zbyt dlugo si~ ci'l.gnie i Gmina traci wpIywy
podatk6w do budzetu.
Nast~pnie zapytala dlaczego Gmina nie realizuje zadan zawartych w Lokalnym Planie Rozwoju nie
ujmuj'l.c ich w budzecie gminy. Chodzi mi~dzy innymi 0 budow~ hali sportowej i kanalizacji w
Slawsku.
P. Marek Szanel wskazal na koniecznose wykazania wi~kszego zainteresowania si~ pozyskiwaniem
ftmduszy europejskich na realizacj~ inwestycji na terenie gminy. Zebrac nawet grup~ radnych i
pojechac do Sejmiku Samorz'l.dowego, kt6ry jak si~ okazuje nie bierze pod uwag~ gminy Slawno
przy rozdziale pieni~dzy unijnych. W czasie trwania kampanii wyborczej, kandydaci na radnych
liczyli na wsparcie finansowe z Unii Europejskiej i na tej podstawie zakladali realizacj~ zadail na
swoim terenie. Stwierdzil, ze jako Radny moze czuc si~ oszukany w przypadku, gdy gmina tych
srodk6w nie otrzyma.
P. Marianna Szamiel zwr6cila si~ z zapytaniem na jakiej podstawie opracowany zostal plan rozwoju
wsi Kwasowo i czy b~dzie on finansowany ze srodk6w Funduszu Wsparcia Wiejskiego. Dodala, ze
Radni nic nie wiedz'l. 0 pozyskaniu jakichkolwiek funduszy.
Punkt 4
P. Marianna Szamiel zapytala dlaczego infonnacje 0 pozyskanych srodkach finansowych z
zewn'l.trz tak p6zno docieraj'l. do Radnych. Wczesniej 0 tych sprawach wie prasa.Uwaza, ze Radni
we wszystkich sprawach finansowych powinni by\c infonnowani na biez'l.co.
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Punkt5
Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta przedstawila sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy za I
p61rocze 2007 roku. Sprawozdanie omawiane bylo na wsp61nym posiedzeniu Komisji.
Sprawozdanie stanowi zaletcznik do protokolu.
Przewodniczetcy Rady Gminy p. Jan Franas zapoznal obecnych z pozytywnet opiniet Regionalnej
Izby Obrachunkowej 0 przebiegu wykonania budzetu Gminy Slawno za I p61rocze 2007 roku.
Nast~pnie

w wyniku glosowania "za" - 12 glos6w - Rada Gminy , sprawozdanie z wykonania
budzetu Gminy za I p6lrocze 2007 roku, przyj~la jednoglosnie.

Punkt 6
Przewodniczetcy Rady Gminy p. Jan Franas przedstawial projekty uchwal, w sprawie :
zmian w budZecie Gminy na 2007 rok.
Dodatkowo, wyjaSnien w tej sprawie, udzielila Skarbnik Gminy p,. Krystyna Sapeta.
W dyskusji glos zabrali :
P. Marianna Szamiel zapytala, dlaczego tylko dofinansowuje si~ tylko Kwasowo, dla kt6rego
opracowany zostal juz plan rozwoju, a pozostale wioski nic na ten temat nie wiedzet.
Wyjasnien w tej sprawie udzielila Agnieszka Gajewicz, Inspektor Urz~du Gminy i poinformowala 0
pozyskaniu 650.000 zl z Funduszu Rozwoju Obszar6w Wiejskich, z kt6rych cz~sc przeznaczona
zostanie na realizacjy planu rozwoju Kwasowa. Informacja 0 pozyskaniu tych srodk6w
zamieszczona byla w prasie. Chcetc skorzystac z takiego dofinansowania nalezy przede wszystkim
zalozye stowarzyszenie na rzecz rozwoju danej miejscowosci i opracowae plan rozwoju wsi.
Reaiizacja takiego wniosku odbywa si~ na zasadzie refundacji i dlatego w budzecie trzeba
zabezpieczye odpowiedniet kwot~ pieni~dzy. Zapewnila, ze w przyszlosci b~dzie w wi~kszym
kontakcie z Radnymi w sprawach dotyczetcych pozyskiwania i pozyskiwanych pieni~dzy z
zewnettrz. Dodala, ze z uwagi na kr6tki termin wyznaczony do zlozenia wniosku 0 dofinansowanie
Kwasowa nie miala mozliwosci poinformowania pozostalych wsi.
P. Marek Szanel stwierdzil, ze kr6tki tennin nic nie tlumaczy i nie zyczy sobie, by informacje w
sprawie pozyskanych srodk6w tylko do wybranych mieszkanc6w gminy. Wszyscy muszet bye
traktowani jednakowo. W tych sprawach nalezy dzialac wsp6lnie.
Swoje oburzenie wyrazili r6wniez Radni p.p. Marianna Szamiel i Dariusz Gofryk, kt6ry zapytal
dlaczego pozytywnie oceniono tylko Kwasowo.
P. Agnieszka Gajewicz wyjasnila, iz patrzyla globalnie na dobro
Kwasowa spelnial wymagane kryteria.

rozw6j gminy, a wniosek

P. Wladyslaw Wi~cek pozytywnie ocenil operatywnose Soltysa i Radnej z Kwasowa, kt6re
wsp6lnie z pracownikiem Urz~du podj~li dzialania w celu pozyskania pieni~dzy na rozw6j tej wsi.
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P. Jan Franas wyrazil swoje poparcie dla wniosku Kwasowa, gdyz pozyskany w ten spos6b pienietdz
trafia przeciez na teren gminy. Pozostale wioski takze majet takie mozliwosci i moget wzorowae sie
na wniosku Kwasowa.
Nast~pnie

w wyniku glosowania "za" - 10 glos6w, "przeciw" - 2 glosy - Rada Gminy wi~kszosciet
glos6w podj~la UCHWAL~ Nr VIIII32/2007. Uchwala stano wi zaletcznik do protok6lu.
okreslenia procedury uchwalania budzetu gminy oraz rodzaju i szczeg6lowosci material6w
informacyjnych towarzyszetcych projektowi budzetu.

P. Dariusz Gofryk wni6s1 uwagi do zapisu § 5 pkt 3, z kt6rym si~ nie zgadza. Jego zdaniem jest to
zapis niefortunny. Wygletda na to, ze Komisja w przypadku zgloszenia propozycji wprowadzenia do
budzetu nowego wydatku b~dzie zmuszona szukae sponsor6w najego realizacj~. Uwaza, ze sprawa
ta powinna bye konsultowana z Radet oraz Skarbnikiem Gminy.
Wyjasnien udzielila Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta i poinformowala ze zapis taki wynika ze
zmienionej ustawy 0 finansach publicznych. Rada Gminy nie moze dokonywae zmian w dochodach
i wydatkach w budzecie, a jesli chce to musi wskazae zr6dla finansowania.
P. Jan Franas stwierdzil, i.e w chwili obecnej Gmina jest na etapie uchwalania budzetu. Dlatego
wskazanym jest, by Solectwa przedstawily swoje plany W6jtowi Gminy. W6jt to rozpatrzy i
zdecyduje co mozna ujetC w budzecie na 2008 rok. Nie moze to bye "koncert zyczen". Pozostale
zadania rozpatrywane b~det na posiedzeniach Komisji, na kt6rych b~dzie mozliwose wskazania z
czego moma zrezygnowae jednak ze wskazaniem jakim kosztem. Nie nalezy podejmowa6 zadan
finansowanych w 100 % z budzetu Gminy gdyz byloby to bl~dem. Koniecznym zatem jest
wyst~powanie 0 srodki finansowe z zewnettrz. Nie mniej zgadza si~ z wczesniej podnoszonymi
uwagami i wnioskami.
P. Marianna Szamiel zapytala, czy zadania planowane w budzecie Gminy set powietzane z Planem
Rozwoju Gminy do 2013 roku. Dotyczy to mi~dzy innymi budowy hali sportowej i podletczenia
wsi Slawsko do oczyszczalni sciek6w w Slawnie. Zadania te Set przenoszone z roku na rok.
P. Marek Szanel wni6s1 0 przedstawienie w budzecie Gminy, przynajmniej dla cel6w
statystycznych,wydatk6w na poszczeg61ne mleJscoWOSCI. Umozliwi to wytlumaczenie
spoleczenstwu zasadnose podj~tych decyzji w zakresie realizacji i finansowania zadan uj~tych w
budi.ecie danego roku.
Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta poinfonnowala 0 zasadach obowi'tZujetcych w formulowaniu
budzetu, kt6re uniemozliwiajet rozpisywanie zadan poszczeg61nymi miejscowosciami.
Przewodniczetcy obrad przeprowadzil glosowanie w sprawie
uchwaly. W wyniku glosowania "za" - 12 glos6w - Rada Gminy
Nr VIII/33/2007. Uchwala stanowi zaletcznik do protok6lu.

przyj~cia

omawianego projektu

podj~lajednoglosnie UCHWAL~

sprzedazy w drodze przetargu nieruchomosci gruntowej niezabudowanej oznaczonej
geodezyjniejako dzialka nr 7/40 powierzchni 0,0985 ha polozonej w obr~bie wsi Noskowo.
Projekt uchwaly omawiany byl na wsp61nym posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
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W wyniku glosowania "za" - 12 glos6w - Rada Gminy
VIII/34/2007. Uchwala stanowi za1'lcznik do protokolu.
-

podj~la

jednoglosnie

sprzedazy bez przetargu dzialki oznaczonej geodezyjnie nr 133/2
polozonej w obr~bie wsi Warszkowo,

0

UCHWAL~

Nr

powierzchni 0,0352 ha

Pozytywn'l opini~ w tej sprawie przedstawila Przewodnicz'lca Komisji Roinictwa, Przemyslu
Handlu p. Danuta Myziak.
W wyniku glosowania "za" - 12 glos6w - Rada Gminy
VIII/35/2007. Uchwala stanowi za1'lcznik do protok6lu.
-

podj~la

jednoglosnie

UCHWAL~

sprzedazy bez przetargu dzialki niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 236
0,15 ha polozonej w obr~bie wsi Radoslaw.

0

Nr

powierzchni

Pozytywn'l opinie w tej sprawie przedstawila Przewodnicz'lca Komisji Rolnictwa, Przemyslu
Handlu p. Danuta Myziak.
Z glosowania wy1'lczono Radnego p. Ryszarda Sawickiego, jako zainteresowanego kupnem
przedmiotowej dzialki.
W wyniku glosowania "za" - II glos6w - Rada Gminy
VIII/36/2007. Uchwala stanowi za1'lcznik do protok6lu.

podj~la

jednoglosnie

UCHWAL~

Nr

Punkt 7
Reaiizuj'lc ten punkt porz'ldku obrad Rada Gminy przyst<ijJila do wyboru lawnik6w do S'ldu
Rejonowego w Slawnie.
Na wst~pie Radni wysluchali opinii Zespolu powolanego do zaopmlOwania kandydat6w na
lawnik6w, kt6r'l przedstawila Przewodnicz'lca Zespolu p. Danuta Myziak. Opinia stanowi za1'lcznik
do protok61u.
Nast~pnie

Rada Gminy dokonala wyboru Komisji Skrutacyjnej, do przeprowadzenia tajnego
glosowania w celu dokonania wyboru lawnik6w.
W sklad Komisji Skrutacyjnej weszli Radni :
I. Marek Szanel
2. Boguslawa Zasada
3. Krzysztof Wieczorek

- Przewodnicz'lcy
- Czlonek
- Czlonek.

Komisja przeprowadzila glosowanie i na tej podstawie sporz'ldzila protok61 z przeprowadzonych
wybor6w, z kt6rego wynika ze Rada Gminy wybrala na lawnik6w do S'ldu Rejonowego w Slawnie
nast~puj'lce osoby :
I. Pani Rek Edyta Brygida
2. Pani So:/tysiak Irena
Protok61 stanowi zal'lcznik do niniejszego protok61u.
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Na tej tez podstawie Rada Gminy podj~la jednoglosnie UCHWAL~ Nr VIII/37/2007. Uchwala
stanowi za1ctccznik do protok6lu.
Punkt8
Informacj~

na temat Planu Finansowego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojew6dztwa
Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 przedstawila Inspektor Urz~du Gminy p. Agnieszka
Gajewicz. Plan stanowi za1ctccznik do protok6lu. Poinformowala r6wniez 0 przyznaniu Gminie
Slawno kwoty 130.000 EURO w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszar6w Wiejskich.
Pienictcdze te b~dzie mozna wykorzystac miedzy innymi na remonty swietlic wiejskich, tworzenie
kawiarenek internetowych, pomoc chorym. Reasumujctcc srodki przeznaczone Sctc na walk~ z
problemem spolecznym w gminie. Cz~sc pieni~dzy wykorzystana zostanie na realizacj~ planu
rozwoju Kwasowa. Poinformowala takZe 0 trudnosciach w pozyskiwaniu pienic,.:dzy na inne zadania
z uwagi na fakt, ze gmina Slawno jest zbyt oddalona od siedziby Urzc,.:du Marszalkowskiego i
czasami pracownicy nie wiedzctc gdzie taka gmina jest. Pienictcdze unijne kierowane Sctc na zadania
blizsze wojew6dztwu.
Po wysluchaniu informacji Radni wyrazili swoje niezadowolenie wobec takiego rozdzialu
pienic,.:dzy unijnych, gdzie pomijana jest gmina Slawno, a przeciez wszyscy w momencie
kandydowania na radnych na te pienictcdze liczyli.
P. Dariusz Gofryk wskazal na koniecznosc wic,.:kszej wsp6lpracy pracownika Urzc,.:du Gminy z
Radnymi i Soltysami w przedmiocie pozyskiwania pienic,.:dzy z zewnctctrz. Usprawnic nalezy
komunikacjc,.: pomic,.:dzy tymi osobami. Podkreslil potrzebc,.: budowy hali sportowej w Slawsku przy
udziale srodk6w unijnych.
P. Marek Szanel zwr6cil uwagc,.: na potrzebc,.: podjc,.:cia starail 0 pozyskanie srodk6w na
uporzctcdkowanie mic,.:dzy innymi gospodarki sciekowej na terenie gminy. Bowiem wiele sciek6w
splywa do rzeki Wieprzy.
Przewodniczctccy Rady Gminy p. Jan Franas przedstawil projekt uchwaly w sprawie zatwierdzenia
pianu rozwoju miejscowosci Kwasowo.
P. Marek Szanel wyrazil oburzenie, ze przedmiotowy projekt uchwaly przedstawiany jest dopiero
na Sesji. Radni nie mieii mozliwosci zapoznania sic,.: z trescictc planu rozwoju wsi Kwasowo i wni6s1
o jego odczytanie.
Przewodniczctccy obrad p. Jan Franas poddal pod glosowanie wniosek Radnego p. Marka Szaneia,
dotyczctccy odczytania pianu.
W wyniku glosowania "za" - 3 glosy, "przeciw" - 9 glos6w - Rada Gminy wic,.:kszoscictc glos6w
wniosek odrzucila.
W zwictczku z powyzszym Przewodniczctccy obrad poddal projekt uchwaly pod glosowanie.
W wyniku kt6rego "za" - 9 glos6w, "przeciw" - 1 glos, "wstrzymal sic,.:" - 2 glosy - Rada Gminy
wic,.:kszoscictc glos6w podjc,.:la UCHWAL~ Nr VIII/38/2007. Uchwala stanowi zalctccznik do
protok6lu.
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P. Marek Szanel powiedzial, ze nie zyczy sobie, by na Sesji byly rozpatrywane projekty uchwal bez
wczesniejszego zapoznania si~ przez Radnych z ich tresci~.
Punkt 9
Odpowiadaj~c na wnioski i uwagi wniesione przez Radnych W6jt stwierdzH, ze niesluszne s~ uwagi
pod adresem K wasowa, kt6re jako jedyna wies podj~la dzialania na rzecz jej rozwoju. Jednoczesnie
nadmienil 0 braku wsp6lpracy ze strony np. Solectw. Na prosb~ 0 wydanie opinii w sprawie
swietlicy wiejskiej w Slawsku do chwili obecnej nie ma zadnej odpowiedzi.
Wyjasnil procedury pozyskiwania srodk6w unijnych i zwittzane z tym utrudnienia, kt6re blokuj~
pozytywne i tenninowe zalatwienie wniosk6w. Dotyczy to mi~dzy ilU1ymi budowy oczyszczalni
sciek6w na odcinku Rzyszczewo - Bobrowice - Bobrowiczki oraz budowy drogi w Warszkowie.
Podal tez przyklad remontu drogi do Zukowa, kt6ry musi bye zawieszony z uwagi na brak dotacji z
Urz~du Marszalkowskiego pomimo deklaracji pomocy finansowej w kwocie 1 min zlotych ze
strony Urz~du Gminy Uznano, ze w wojew6dztwie s~ znaczniejsze potrzeby. Dodal, ze Urz~d
wyst~puje wsz~dzie tam, gdzie jest to mozliwe.
Poinfonnowal tez, ze respektowane s~ zapisy uj~te w Lokalnym Planie Rozwoju. Na budow~ hali
sportowej w Slawsku opracowanajest dokumentacja, kt6ra w kaZdej chwili moze bye potrzebna.
W6jt przedstawil pismo mieszkailc6w Slawska infonnuj~ce 0 odprowadzaniu sciek6w do rzeki.
Jednak do chwili obecnej Rada Gminy nie podj~la uchwaly w sprawie stawek oplat dla wlascicieli
nieruchomosci za uslugi w zakresie odbierania odpad6w komunalnych oraz opr6Znianie zbiomik6w
bezodplywowych w zwittzku z czym Urz~d nie moze w tej sprawie podejmowae zadnych dzialail.

P. Jan Franas zaproponowal, by poszczeg61ne miejscowosci przedstawily W6jtowi swoje
propozycje do budzetu na 2008 rok w tenninie do 20 paidziemika br. Wzorowae si~ przy tym
moma na opracowaniu K wasowa.
Wyrazil tez zrozumienie dla rozgoryczenia Soltysa z Pomilowa, kt6ra to wies nie posiada swietlicy.
Wskazal zatem na koniecznosc podejmowania kaZdego tematu, opracowywac wnioski na
pozyskanie srodk6w. Do tego celu wykorzystac pracownika Urz~dy Gminy, nauczycieli
informatyk6w jak r6wniez mlodych ludzi. Szukae wszystkich mozliwosci pozyskania pieni~dzy z
zewn~trz.

P. Boguslawa Zasada zapytala, czy zostaly poczynione starania w sprawie budowy swietlicy w
Pomilowie.
P. Lucyna Kryszewska, Soltys Radoslawia zapytala, czy solectwa ponownie
plany rozwoju wsi, gdyz takowy zostal juz sporz~dzony.
P. Jerzy Piaseczny, Soltys Starego Krakowa wni6sl
kosciola. Droga ta jest nieprzejezdna.

0

musz~

opracowywac

remont drogi i zalozenie przepust6w kolo

W6jt Gminy poinformowa! 0 trudnosciach finansowych Gminy spowodowanych mi~dzy ilU1ymi
cz~stymi pozarami, a podatk6w si~ nie placi. St~d op6inienia w realizacji biez~cych potrzeb i
niekt6rych zadan. Wskazal takZe na duze koszty utrzymania oswiaty l~cznie z wynagrodzeniem dla
nauczycieli.
P. Jan Franas wskazal na koniecznose wyst~powania z wlasn~ inicjatyw~ i podejmowania zadail na
rzecz lokalnej spolecznosci. Takim przykladem jest Soltys i Radny z L~towa, kt6rzy wsp61nie z
mieszkailcami wsi wyremontowali swietlic~, korzystaj~c jedynie z pomocy materialowej. Nalezy
wychodzic z zalozenia, ze wid robi dla siebie, a nie dla Gminy, a wtedy pojawi~ si~ sponsorzy.
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P. Tomasz Sadowski, Soltys Rzyszczewa wskazal na pilnet potrzeb~ remontu swietlicy wiejskiej,
ktora znajduje si~ w bardzo zlym stanie technicznym. lest zawilgocona, spleSniala, trzeba wymienie
dach i instalacj~ kanalizacyj net.
P. Marianna Szamiel wyrazila poparcie dla wniosku przedmowcy, potwierdzajetc zly stan techniczny
swietlicy w Rzyszczewie, co na miejscu stwierdzila Komisja Rolnictwa, Przemyslu i Handlu.
Zwrocila si~ z prosbet 0 umozliwienie naprawy we wlasnym zakresie drogi w Slawsku biegnetcej
kolo kosciola i szkoly.
P. Dariusz Gofryk ustosunkowal si~ do sprawy wynagrodzenia nauczycieli i przedstawil jego
skladniki. Cz~se tych skladnikow rzeczywiscie pokrywa budzet Gminy. Nadmienil, ze wysokosc
wynagrodzenia negocjowana jest przez zwictzki zawodowe w ramach rozsetdku. Wi~ksze koszty
Gmina ponosi na dowoz dzieci do szkol z uwagi na ich terenowe rozlozenie. Zaproponowal, by w
zwictzku z tym zastanowie si~ nad zmianet struktury szkol.
P. Danuta Myziak poinfonnowala, ze wid laniewice tez moze pochwalie si~ pewnymi
osictgni~ciami i to rowniez dzi~ki zaangazowaniu Soltysa. Urzetdzono park rekreacyjny, boisko do
pilki siatkowej, park dla dzieci, zakupiono stol pingpongowy do swietlicy. Wszystko to zrobiono z
wlasnych srodkow i we wlasnym zakresie.
Nast~pnie odczytala protokoly z wyjazdowych posiedzen Komisji Rolnictwa, Przemyslu i Handlu
w sprawie zatopionych pol w Boleszewie, remontu mostu w Zukowie.
P. Ryszard Sawicki zwrocil si~ z prosbet 0 zakup stolikow i krzesel do saiki w Radoslawiu, z ktorej
obecnie korzystajet mieszkancy tej wsi.
P. Marek Szanel stwierdzil, ze aby moc starac si~ 0 doplaty muszet powstae stowarzyszenia,
organizacje na rzecz rozwoju wsi. W zwietzku z tym zaproponowal, by Radca Prawny opracowal i
przedstawil warunki, na jakich mozna je zakladae. Przypomnial, ze swego czasu wnosil 0 zakup
rzutnika medialnego, ktory umozliwil by dokladne lustrowanie mi~dzy ilIDymi budzetu, sprzedaZy
dzialek. Wszystko mialo bye wyswietlane na ekranie. Do dzis tego nie zrobiono. Zakupiono jedynie
komputer, ktory stoi bezuzyteczny w biurze Rady Gminy.
Ponadto zwrocil si~ z prosbet 0 nawiezienie szlaki na drog~ kolo krzyza we Wrzesnicy.
Zapytal jak wygletda sprawa udraZniania rowow, na co mozna liczyc, gdyz w czasie opadow zalewa
mu piwnic~. les!i w tej sprawie nic nie b~dzie robione, a piwnica b~dzie zalana to wezwie fachowca
do wyliczenia strat i wyst'tPi 0 odszkodowanie.
Zapytal rowniez, czy moze powiedziee ze klamal swoich wyborcow mowietc im, ze mozna
skorzystac ze srodkow unijnych, na realizacj~ zadail na rzecz wsi.
Na zakonczenie Przewodniczetcy obrad dokonal podsumowania i
Sesji Rady Gminy.

zamkni~cia

obrad VIII

LISTA OBECNOSCI
Radnych na Sesji Rady Gminy w dniu 26 wrzesnia 2007 rok

1. Los Stefan

Boleszewo

2. Zasada Boguslawa

Kwasowo

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

12. Kujko Mieczyslaw

Noskowo

13. Arszylo R yszard

Brzescie

I4.Myziak Danuta

Janiewice

IS.Kowalewski Donart

L~towo

LISTA OBECNOSCI
Sohysow na Sesji Rady Gminy Slawno w dniu 26 wrzesnia 2007 rok

..-..
~

1. Arszylo Ryszard

BrzeScie

2. Blaszczyk Ryszard

Janiewice

3. BogdaIlska Ludwika

Gwiazdowo

4. Kruk Karol

L~towo

5. Ozdoba Agata

Bobrowice

6. Dawid Jan

Bobrowiczki

7 . Chochol Ryszarda

Smardzewo

8. Biilczyk Iwona

Kwasowo

9. Kryszewska Lucyna

Radoslaw

10. Murawiecka Elzbieta

Tokary

11. Piaseczny J erzy

St. Krakow

12. Szamiel Marianna

Slawsko

13. Wieczorek Krzysztof

Tychowo

14. Sadowski Tomasz

Rzyszczewo

15. Szach Lechoslaw

Warszkowo

16. Andrzejczuk Franciszek

Noskowo

17. Wiktor Zdzislaw

WrzeSnica

18. Malejko Witold

Warszkowko

19. Sozailski Ryszard

Zabno

20. Paliilski Wladyslaw

Pomilowo

21. K£tdziolka Wieslaw

Zukowo

22. Los Stefan

Boleszewo
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