PROTOKOL Nr IXl2007
Z

obrad Sesji Rady Gminy Slawno w dniu 21 listopada 2007 roku.

Sesja odbyla sie w budynku
Sesj~ rozpocz~to 0

Urz~du

Gminy w Slawnie.

godzinie 10,00, a zakonczono

0

godzinie 13,30.

Na stan 15 Radnych w Sesji uczestniczylo 14 Radnych, co stanowi 93,3% stanu Rady.
W Sesji uczestniczyli: Starosta Slawienski p. Andrzej Lewandowski, Radni Powiatu Slawienskiego
p.p. Robert St~pien, Ryszard Kozlowski, Prezes WiK p. Wojciech Ludwikowski, Przedstawiciele
Zwi~zku Zawodowego ZNP, W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski, Z-ca W6jta p. Henryk Lompert,
Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta, Inspektor Urz~du Gminy p. Beata Plachecka, Inspektor
Urz~du Gminy p. Agnieszka Gajewicz, Radca Prawny p. Marek Pawlowski oraz Sohysi z terenu
Gminy Slawno.

Sesj~ otworzyl Przewodnicz~cy 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.
Przewodnicz~cy

przedstawil porz~dek obrad :

1. Otwarcie Sesji,
- stwierdzenie kworum,
- przyj~cie porz~dku obrad.
2. Przyj~cie protok6lu z poprzedniej Sesji.
3. Informacja W6jta Gminy 0 realizacji zadan w okresie mi~dzy Sesjami.
4. Wnioski i zapytania ( interpelacje ) Radnych.
5. Informacja w sprawie stawek podatku rolnego i lesnego na 2008 rok.
6. Podj~cie uchwal, w sprawie :
- wysokosci stawek podatku od nieruchomosci,
- wysokosci stawek podatku od srodk6w transportowych na terenie Gminy Slawno,
- oplaty targowej,
- zmian w budzecie Gminy Slawno na 2007 rok,
- zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wod~ i zbiorowe odprowadzanie sciek6w
- g6rnych stawek oplat ponoszonych przez wlascicieli nieruchomosci za UShlgi w zakresie
odbierania odpad6w komunalnych oraz opr6znianie zbiornik6w bezodplywowych,
- ustalenia najnizszego wynagrodzenia i wartosci jednego punktu dla pracownik6w
zatrudnionych w Gminnym Zespole Oswiaty,
- ustalenia najnizszego wynagrodzenia i wartosci jednego punktu dla pracownik6w
zatrudnionych w Gminnym Osrodku Pomocy Spolecznej w Slawnie.
7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania ( interpelacje ) Radnych.
8. Wolne wnioski i zakonczenie.
Po przedstawieniu porz~dku obrad Przewodnicz~cy odczytal pismo W6jta Gminy, w kt6rym wnosi
o wycofanie z porz~dku obrad projekt6w uchwal, w sprawie:
ustalenia najnizszego wynagrodzenia i wartosci jednego punktu dla pracownik6w zatrudnionych
w Gminnym Zespole Oswiaty,
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ustalenia najnizszego wynagrodzenia i wartosci jednego punktu dla pracownik6w zatrudnionych
w Gminnym Osrodku Pomocy Spofecznej,
w zwia,zku z negatywn'\. opini'\. Komisji Oswiaty, Zdrowia, Prawa i Porz'\.dku Publicznego w tej
sprawie. Pismo stanowi zal'\.cznik do protok6lu.
Przewodnicz'\.cy Komisji p. Dariusz Gofryk stwierdzil, iz nie byla to negatywna opinia, gdyz
podwyzszona zostata waI10sc jednego punktu 0 kwot~ 0,50 zl.
Przewodnicz'\.cy obrad wni6s1 0
wymienionych projekt6w uchwal.

przyj~cie

porz'\.dkll obrad IX Sesj i z wyl'\.czeniem wyzej

W wyniku glosowania "za" - 14 glos6w - Rada Gminy

propozycj~ przyj~la

jednoglosnie.

Punkt2
Przewodnicz'\.cy obrad zapytal 0 uwagi do tresci protok6lu z poprzedniej Sesji.
Radrti uwag nie wniesli. Nast~pnie w wyniku glosowania "za" - 13 glos6w; "wstrzymat si~" - 1 glos
protok61 z poprzedniej Sesji przyj~ty zostal wi~kszosci'\. gtos6w.
Punkt 3
Informacj~

0 realizacji zadan w okresie mi~dzy Sesjami przedstawil W6jt Gminy p. Wojciech
Stefanowski. Informacja stanowi zat'\.cznik do protok6lu.

Do przedstawionej informacji Radni uwag nie wniesli.
Punkt4
Informacja w sprawie stawek podatku rolnego i JeSnego na 2008 rok omawiana byla na wsp61nym
posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Informacja stanowi zat'\.cznik do protok6tu.
Przewodnicz'\.cy p. Jan Franas dodat, ze na budzet Gminy maj'\. wplyw podatki i subwencje. W
zwia,zku z tym kaZda ulga lub samodzielne zrezygnowanie z cz~sci podatku powoduje dwie
konsekwencje, a mianowicie brak wplywu podatku od podatnika i obnizenie sllbwencji od PaiIstwa.
Tym tez kierowano si~ przyjmuj'\.c stawki podatkowe okreslone przez GUS. Nie mniej jednak w
biez'\.cym roku W6jt Gminy zastosowal ulgi podatkowe na kwot~ okolo 100.000 zt.
P. Marianna Szamiel wniosla zastrzezenia do tych propozycji i stwierdzila, ze Gmina Stawno jest
Gmina najbiedniejsz'l, a wprowadza najwyzsze stawki podatkowe.Gmina znajduje si~ w dmgim
okr~gu platniczym to jest wyzszym niz gminy oscienne. Nie podejmuje si~ jednak w tym kierunku
zadnych dzialan, by to zmienic. Nie uwzgl~dniono r6wniez w ulgach podatkowych skutk6w
powodzi, w wyniku kt6rej zalane zostaty grunty rolne. W tej sprawie r6wniez nie podj~to dziatan w
celu ogloszenia na terenie gminy stanu kl~ski zywiolowej. Pieni~dzy nalezaloby szukac gdzie
indziej, pomyslec 0 opracowaniu programu oszcz~dnosciowego.
Przewodnicz'\.cy obrad stwierdzit, ze Gmina Slawno ze 114 gmin w wojew6dztwie jest gmin'\.
najbiedniejsz'l, a do tego z siedzib'\. w miescie Slawno. Gmina nie rna rozwini~tego przemyslu oraz
innych zaklad6w, kt6re przynosily by jej dochody. Nie mozna tez pokazac, ze Gmina z wlasnej woli
rezygnuje z pewnych mozliwosci finansowych i to bylo gl6wn'\. przeslank'\. do przyj~cia

3
maksymalnych stawek podatkowych.
P. Marek Szanel zapytal, czy to ustawodastwo zmusza gminy
podatk6w.

do stosowania tak wysokich

Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta wyjasnila, ze tak.
Nast~pnie

Przewodnicz'tcy obrad przeprowadzil glosowanie, w wyniku kt6rego "za" - 11 glos6w,
"wstrzymal si~" - 3 glosy - Rada Gminy wi~kszosciC\. glos6w przyj~la nast~puj'tce stawki :

-

-

do podatku rolnego :
a/ dla os6b posiadaj'tcych gospodarstwa rolne
145,73 zlotych
bl dla pozostalych os6b posiadajC\.cych grunty do 1 ha, sklasyfikowane jako uzytki rolne 291,45
zlotych,
do podatku lesnego z 1 ha lasu 32,40 zlotych
dla las6w ochronnych 26,20 zlotych.

Nast~pnie

p. Ryszard Kozlowski Radny Powiatu Slawno odczytal pismo PrzewodniczC\.cego
Krajowej Rady Izb Rolniczych, w kt6rym wskazuje na potrzeb~ zasi~gania przez organy
samorz'tdowe opinii organ6w spolecznych w sprawach rozwoju rolnictwa i rozwoju wsi. Dotyczy
to takZe ustalania stawek podatkowych, szczeg6lnie ze wzgl~du na drastyczny wzrost ceny zyta w
roku biez'tcym. Ustalaj'tc stawki podatkowe nalezy miec na uwadze, by nie odbily sie one na
sytuacji ekonomicznej mieszkaJ1c6w gmjny. Rada Gminy przyj~la jednak stawki najwyisze, na co,
jako szef Rady Powiatu Izby Rolniczej nie rna wplywu i wyrazil z tego tytulu swoje
niezadowolenie.
Punkt6
Przewodnicz'tcy Rady Gminy p. Jan Franas przedstawial projekty uchwal, odczytuj'tc ich treSc:
-

w sprawie stawek podatku od nieruchomosci.

Projekt uchwaly om6wiony zostal na wsp61nym posiedzeniu Kornisji Rady Grniny.
Dodatkowych uwag i propozycji nie wniesiono.
W wyniku glosowania "za" - 12 glos6w, "wstrzymal si~" - 2 glosy - Rada Gminy
glos6w podj~la UCHWAL~ Nr IX/39/2007 . Uchwala stanowi zalC\.cznik do protok6lu.
-

wi~kszosci't

w sprawie stawek podatku od srodk6w transportowych na terenie Gminy Slawno.

Projekt uchwaly om6wiono na wsp61nym posiedzeniu Komisji rady Gminy.
Dodatkowych uwag i propozycji nie wniesiono.
W wyniku glosowania "za" - 14 glos6w - Rada Grniny
IX/40/2007 . Uchwala stanowi zal'tcznik do protok6lu.
-

w sprawie oplaty targowej .

podj~la

jednoglosnie

UCHWAL~

Nr
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Projekt uchwaly om6wiono na wsp61nym posiedzeniu Komisji Rady Grniny.
Dodatkowych wyjasnien w przedmiotowej sprawie udzielila Inspektor
Plachecka.

Urz~du

Gminy p. Beata

Uwag oraz innych wniosk6w nie wniesiono.
W wyniku gtosowania "za" - 14 glos6w - Rada Gminy

podj~la

jednoglosnie UCHWALI;: Nr

IX/4112007. Uchwala stanowi zat<\.cznik do protok6tu.

w sprawie zmian w budzecie Gminy na 2007 rok.
Projekt uchwaly omawiany byl na wsp61nym posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
Dodatkowo wyjasnien udzielila Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta.
P. Marek Szanel przypomnial, ze proponowal, by w budzecie 2007 roku zaplanowac wydatki na
zakup zestawu komputerowego - projektora - w celu prowadzenia mi~dzy innymi biez<\.cej
realizacji budzetu, zadan inwestycyjnych, sprzedazy dzialek.
w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w
sciek6w.

wod~

i zbiorowe odprowadzanie

Projekt uchwaly omawiany byl na wsp61nym posiedzeniu Komisj i Rady Gminy.
Do projektu uchwaly uwag oraz innych wniosk6w nie wniesiono.
W wyniku glosowania "za" - 14 glos6w - Rada Gminy

podj~la

jednoglosnie UCHWALI;: Nr

IX/4312007. Uchwala stanowi zal<\.cznik do protok61u.
-

w sprawie g6rnych stawek oplat ponoszonych przez wlascicieli nieruchomosci za uslugi w

zakresie odbierania odpad6w komunalnych oraz opr6:Zniania zbiomik6w bezodplywowych.
Przewodnicz<\.cy obrad nadmienil, iz powyzszy projekt uchwaly tram na obrady Sesji juz w
miesi<\.cu czerwcu. lednak pomimo obowi<\.zuj<\.cych od 1996 roku przepis6w, Rada Gminy do
chwili uchwaly nie podj~la. Powoduje to, ze W6jt rna ograniczone mozliwosc1 w utrzymaniu
czystosci i porz<\.dku w gminie. Wymogi unijne w zakresie ochrony srodowiska s<\. rygorystyczne i
Gmina w kr6tkim zasie b~dzie musiala tym problemem si~ zaj<\.c. Pierwszy krok stanowi
przedmiotowa uchwala, kt6ra zobliguje wlascicieli nieruchomosci do wlasciwego zagospodarowani
nieczystosci. Problem nie istnieje w miejscowosciach, w kt6rych znajduj<\. si~ oczyszczalnie
sciek6w b<\.dz podl<\.czone s<\. do oczyszczalni w Slawnie. Natomiast na mieszkancach pozostalych
miejscowosci ci<\.zy obowictZek zawarcia um6w z podmiotami uprawnionymi do wywozu smieci i
opr6zniania zbiomik6w b<\.dz tei posiadania wlasnych oczyszczalni. Niestety wielu mieszkanc6w
gminy z obowictZku tego nie wywi<\.zuje si~, a to powoduje zanieczyszczanie srodowiska - las6w i
rzeki. W zwictZku z powyzszym zwr6cil si~ z prosb<\. do Radnych 0 zrozumienie i podj~cie tej
kontrowersyjnej uchwaly.
W dyskusj i glos zabrali :
P. Marek Szanel stwierdzil, ze omawiany projekt uchwaly przedstawia bardzo wysokie stawki za
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wyw6z nieczystosei. Przed paroma miesiqcami udalo sitt go wycofac z uwagi na grozbtt bardzo
wysokiego obciq2':enia finansowego mieszkanc6w gminy za te uslugi.Jego zdaniem stawki te Sq nie
do przyjttcia poniewaZ podjttcie uchwaly spowoduje wydawanie decyzji dla os6b nie posiadajqcych
um6w na wyw6z tych nieczystosci i zastosowania wysokich koszt6w wskazanych przez podmiot, z
kt6rym zostanie zawarta umowa. Przedstawil wyliczenie koszt6w jakie poniesie wlasciciel
nieruchomosci, kt6ry nie rna zawartej umowy. W og61nym rozliczeniu koszty te wyniosq okolo 400
zlotych miesittcznie. W zwiqzku z tym zachodzi pytanie kogo bttdzie na to stac w tej biedzie.
Zapoznal sitt ze stawkami stosowanymi w innych rejonach i stwierdzil, ze zdecydowanie Sq one
nizsze. Zwr6cil sitt tez z zapytaniem do Prezesa WiK, dlaczego koszt sciek6w splywajqcych do
oczyszczalni kanalizq wynosi okolo 4 zl za 1 m3 , a za przew6z beczkowozem 35 zl. Jest to
dysproporcja, kt6ra musi budzic zastrzezenia. Przyjttcie takiej uchwaly spowoduje mozliwosc
obciqzenia mieszkanc6w gminy wysokimi kosztami. Dodal, ze tajemnicq poliszynela jest jak do tej
pory zalatwianajest sprawa nieczystosci plynnych.
Stwierdzil, ze ustawa obowiqzuje od jedenastu lat, a dopiero teraz raptem gmina bttdzie stosowac
tak restrykcyjne jej wykonanie. Powiada sitt, ze to bttdzie dobry sygnal, azeby zachttcic
mieszkane6w gminy do budowy zbiornik6w bezodplywowych. Jednak w tej sprawie nie do
spoleczenstwa nie dotarlo, nie poinformowano go 0 takiej potrzebie i takim obowiqzku. Wittkszosc
jest przekonana, ze jak wylewa nieczystosci na swoje pole to nic zlego. Lata zaniedban i dopiero
teraz po jedenastu latach przypomina sitt 0 potrzebie realizacji ustawy. Jest przeciwny podjttciu tej
uchwaly ze wzglttdu na wysokosc stawek, Ponadto b~dzie to duze obciqzenie finansowe dla
mieszkanc6w gminy. Zadal pytanie Prezesowi WiK, czy istnieje mozliwosc, ze stawka za zrzut
nieczystosci z beczkowozu zostanie zmieniona. Bo takie stawki Sq zaporowe.
Zwr6cil sitt do obecnych na Sesji, a zwlaszcza do SoHys6w, by dokladnie zapamitttali, jak kto
glosowal za podjttciem tej uchwaly. Bo jak przyjdq decyzje, bo jak przyjdq miesi~czne oplaty za
wyw6z nieczystosci to spowoduje niezadowolenie. Wni6sl, by glosowanie zostalo przeprowadzone
w spos6b jawny i imienny.
P. Marianna Szamiel uwaza, ze WiK jest monopolistq i nalezaloby zrobic wszystko zeby
zaproponowac ludziom, by podjttli dzialalnosc gospodarczq w zakresie wywozenie nieczystosci.
Stworzyc konkurencjtt dla WiK, gdyz kwota 12 zl za zrzut 1 m3 nieczystosci w por6wnaniu z
innymi gminami jest bardzo wysoka. Jako przyklad podala gminy Postomino i Malechowo gdzie
kwota ta wynosi 2,50 zl. W zwiqzku z powyzszym Slawsko sklonne jest do skorzystania z uslug
Zakladu komunalnego z Postomina. Dlatego uwaza, ze powinno sie zrobic wszystko, by zachttcic
rolnik6w do podjttcia takiej dzialalnosci. A tacy ch~tni Sq i trzy lub cztery osoby podj~ly by sitt tego.
P. Jan Franas stwierdzil, ze bttdzie zwolennikiem przyjttcia tej uchwaly. Uchwala ta dotyczyc bttdzie
tyeh ludzi, kt6rzy mieszkajq w starych zasobach mieszkaniowych. Bowiem ubiegajqc sitt w chwili
obecnej 0 pozwolenia na budow~ domu trzeba spelnic wszystkie wymogi lqczenie z
zagospodarowaniem nieezystosci plynnych. Podal przyklad mieszkanc6w Boleszewa, gdzie cztery
biedne rodziny sktadajq si~ i WYWOZq szambo, a nie biedny urzttdnik nie podlqcza si~ sie do sieci
kanalizacyjnej. Zwr6cil uwagtt na fakt, iz jeden z czlonk6w komisji powiedzial, ze ustawa
obowiqzuje od jedenastu lat i w tym zakresie nie zrobiono nie. Zatem jezeli tak bttdzie si~
podehodzic, to wyglqda na to, ze ta Rada tez nie chce dac w tym kierunku zadnego sygnalu, ze
problem nieczystosci musi byc ewidenejonowany. A minql juz rok kadeneji. Koniecznym jest zatem
zasygnalizowanie, ze Rada chee realizowac przepisy wynikajqee z prawa 0 ochronie srodowiska.
Na jednej Sesji byla mowa 0 odbiorze odpad6w, bylo latwiej to zrealizowac z uwagi na nizsze
stawki platnosci. W wyniku podjtttyeh decyzji ilosc pojemnik6w na odpady na wsiaeh wzrosla
nawet do 500 %. Zatem nieeh i ta uchwala bttdzie dla mieszkanc6w sygnalem do podjttcia dzialan
r6wniez i w tym zakresie. Bowiem w niedlugim czasie moze wejsc dyrektywa i od konkretnego
dnia bttdzie obowiqzywalo prowadzenie ewidencji zagospodarowania odpad6w komunalnyeh oraz
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nieczystosci plynnych i w6wczas
tego problemu.

b~dzie

rozpacz, ze nikt nic 0 tym nie m6wil i nie przedstawial

P. Marek Szanel ponownie zabierajqc glos stwierdzil, ze przedm6wca m6wiqc 0 daniu sygnalu, to
tak jak " uderzyc obuchem w mieszkaJlc6w" tak wysokimi stawkami. Sq to pociqgni~cia
drastyczne. Podj~cie tej uchwaly b~dzie skutkiem podpisania um6w z monopolistami. Wyrazil
swojq dezaprobat~ dla tej uchwaly.
P. Dariusz Gofryk nawiqzal do uchwaly w sprawie utrzymania czystosci i porzqdku w gminie,
podj((tej w 2006 roku . Na podstawie tej uchwaly zobowiqzano mieszkanc6w gminy do korzystania
z pojemnik6w na odpady. Realizacja tej uchwaly byla mozliwa z uwagi na niskie oplaty, stawki nie
byly tak zaporowe.
P. Wladyslaw Wi((cek stwierdzil, ze ustawa naklada na Gmin~ obowiqzek realizacji zadan w
zakresie ochrony srodowiska i jesli W6jt dostanie nakaz przeprowadzenia ewidencji zbiomik6w
bezodplywowych to b((dzie musial si(( tym zajqc. Zatem podj((cie tej uchwaly jest niezb((dne.
P. Wojciech Ludwikowski Prezes WiK na podstawie ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku w
gminach wyjasnil jakie obowiqzki w tym zakresie ciqzq na Gminie oraz na wlascicielach
nieruchomosci. Jednoczesnie zaproponowal, by przy wypowiadaniu sie na tematy szczeg610we,
dokladnie przeczytac ustaw((. Do Gminy nalezy stworzenie mozliwosci pozbywania si~ odpad6w
komunalnych oraz nieczystosci cieklych. Jeze1i Gmina tych mozliwosci nie stwarza wtedy
wlasciciel moze miec uzasadnionq pretensj((. Natomiast wszystkie elementy zwiqzane z
infrastrukturCl, pozbywania si(( sciek6w nalezq do wlasciciela nieruchomosci . Sciek jest problemem
tego, kto go produkuje. Wylewajqc scieki na grunty wlasciciel musi zdac sobie spraw((, ie zgodnie z
przepisami ciqzy na nim obowiqzek ich utyliza~ii, a to powoduje koszty wchodzqce w tysiqce
zlotych.
Nast~pnie przedstawil koszty zwiqzane z utrzymaniem oczyszczalni sciek6w w Slawnie oraz koszty
utylizacji sciek6w swiezych przyjmowanych z przepompowni i sciek6w przywozonych
beczkowozami, kt6re Sq zagnile. Technologia ich oczyszczania jest zupelnie r6zna.
Stwierdzil, ze WiK nie rna monopolu na wyw6z nieczystosci i intencjq W6jta nie bylo, zeby tylko ta
instytucja zajmowala sie tym. Jest wiadomym, ze Sq inni co si~ tym zajmujq. Moma skorzystac z
uslug firm z Koszalina, Slupska bqdi Ustki. Dodal, ze ch((tnie by zerwal z gminq Slawno umow(( na
wywozenie nieczystosci. Poinformowal, ze tanszej oferty niz zaproponowana w projekcie uchwaty
nie zaproponuje.
Wyrazil opini~, ze Rada Gminy powinna pracowac w ramach obowiqzujqcego prawa i nie jest
wszechwladna, by stanowic swoje prawo. Wojewoda jak narazie czeka, ale w pewnym momencie
moze si(( tak stac, ze wezwie i zobowiqze Rad(( do zaj~cia si(( tym problemem.
P. Andrzej Lewandowski Starosta Slawienski zabierajqc glos wskazal na koniecznosc zwr6cenia
uwagi i wyciqgni((cia wniosk6w z wypowiedzi Prezesa WiK. Uwagi te nalezaloby wykorzystac
przy podejmowaniu decyzji w sprawie gospodarki sciekowej na terenie gminy jak r6wniez przy
podejmowaniu uchwaly dotyczqcej oplat za odbi6r odpad6w komunalnych i oprozmanie
zbiornik6w bezodptywowych od wlascicieli nieruchomosci. Problem sciek6w jest problemem
og6lnokrajowym i wszelkie decyzje podejmowane w tej sprawie wymagajq przeprowadzenia
bardzo doktadnej analizy ekonomicznej, bazowa6 na rachunkach, jakie b«dq najkorzystniejsze dla
mieszkaIlc6w gminy. Zach~cit ponow nie do przedyskutowania cennych uwag zawartych w
wypowiedzi Prezesa WiK .
P. Marek Szanel zadal pytanie Prezesowi WiK, czy istniejq mozliwosci utargowania obnizenia
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oplat za przyjmowanie nieczystosci plynnych od mieszkanc6w gminy Slawno.
P. Wojciech Ludwikowski takiej zgody nie wyraziL
Po zakonczeniu dyskusji Przewodnicz'tcy obrad zaproponowal Radnej p. Mariannie Szamiel
odczytanie przedmiotowego projektu uchwaly.
P. Marianna Szamiel odczytala projekt uchwaly w sprawie g6mych stawek oplat ponoszonych
przez wlascicieli nieruchomosci za uslugi w zakresie odbierania odpad6w komunalnych oraz
opr6znianie zbiomik6w bezodplywowych ze stawkami proponowanymi przez W6jta Gminy.
Jednoczesnie wniosla 0 wprowadzenie dodatkowego zapisu w § 3 - nastC;?puj'tcej tresci :
" Obowi'lZek uiszczenia opIat wedlug stawek okreslonych w § 1 dotyczy wlascicieli nieruchomosci,
kt6rzy nie udokumentuj't korzystania z uslug w zakresie odbierania odpad6w komunaJnych
opr6miania zbiomik6w bezodplywowych z przedsiC;?biorq posiadaj'tcym zezwolenie."
Do przedstawionej propozycji uwag nie wniesiono.
W zwi'lZku z powyzszym Przewodnicz'tcy obrad przeprowadzil glosowanie, w wyniku kt6rego "za"
- 10 glos6w; "przeciw" - 2 glosy; "wstrzymal siC;?" - 2 glosy - Rada Gminy wiC;?kszosci't gIos6w
podjC;?la UCHWAL~ Nr IXJ4412007. Uchwala stanowi zal'tcznik do protok6lu.
Po podjC;?ciu uchwaly Przewodnicz'tcy p. Jan Franas zapewnil Radnych i Sohys6w, ze osobiscie
bC;?dzie d'l.2yl, by przez okres trzech lat nie byly stosowane decyzje restrykcyjne. Nie mniej jednak
problemem sciek6w trzeba siC;? zaj'tc i uswiadomic to mieszkancom gminy.
Punkt 7
W wolnych wnioskach gJos zabrali:
P. Danuta Myziak Przewodnicz'tca Komisji Rolnictwa, Przemyslu i Handlu i odczytala pismo W6jta
Gminy wnosz'tce 0 sprecyzowanie przez Rade Gminy sprawy sprzedazy lokali mieszkalnych
uzytkowanych na podstawie um6w najmu. Pismo stano wi zal'tcznik do protok6lu.
Zaproponowala jednoczesnie przyjC;?cie nastC;?puj'tcego rozwi'tzania :
1. Lokale mieszkalne w budynkach, w kt6rych nie znajduj't sie wyl'tcznie takie lokale ( tj
lokale mieszkalne) nie bC;?d't przedrniotem sprzeda:zy.
2. Lokal mieszkalny zajmowany na podstawie umowy najmu ( tj lokal mieszkalny w budynku
nr 92 w Slawsku zaproponowac do kupna p. Grazynie Torowicz - nauczycielce dot. Lokalu
nr 2. Podobnie post'tPic w stosunku do najemcy lokalu nr 1 mieszcz'tcego sie w budynku nr
92 tj w stosunku do p. Waldemara Pawlaka.
3. Lokal mieszkalny miesz'tcy siC;? w budynku nr 7 w Tychowie, kt6rego najemc'tjest p. Danuta
Kordy1a - nauczycielka - zaproponowac do kupna.
W tej sprawie ustalono, ze sprawC;? sprzedazy lokali nalezy konsultowac z Rad't Soleck't i wl'tczyc w
to Sohys6w i Radnych, gdyz ka:zdy przypadek jest indywidualny.
P. Marianna Szamiel uwaza, ze w sprawie sprzedazy lokali mieszkalnych nalezy korzystac z opinii
Komisji Mieszkaniowej, kt6ra do tego zostala powolana.
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W przedmiotowej sprawie Rada Gminy ostatecznej decyzji nie

podj~la.

Kolejna sprawa dotyczyla remontu mostu na obiekcie hydrotechnicznym, na dzialce ill" 159/4 w
Zukowie, 0 co
w podaniu wnosi p. Agnieszka Borelowska-Budacz. P. Danuta Myziak
poinformowala, ze w sprawie tej pojawilo si~ wiele niejasnosci, czyjet wlasciwie jest on wlasnosciet.
Zatem wniosla, by spraw~ t~ przekazae do zaopiniowania przez Radc~ Prawnego.
Rada Gminy wyrazila na to

zgod~.

P. Lucyna Kryszewska, Soltys wsi Rados1aw zwr6ci1a si~ po raz kolejny 0 zalozenie jednej lampy
oswietieniowej, na slupie, kt6ry stoi na srodku wsi, przy przystanku autobusowym, a z kt6rego
korzystajet dzieci dojezdzajetce do szkoly, a zim't czekajet w ciemnosciach.
Wniosla 0 napraw~ drogi dojazdowej do Warginii, niszczonej przez ci~ z ki sprz~t. Mieszkajet tam
cztery rodziny i maja problem z dojazdem do swoich dom6w. Zdarzylo si~, ze karetka pogotowia
nie dojechala do chorego. Zaproponowala ustawienie znaku zakazujetcego wjazdu na t~ drog~ dla
pojazd6w 0 duzym tonaZu.
P. Marianna Szamiel zwr6cila si~ z prosbet 0 napraw~ kamienistej drogi, kt6ra w jednym miejscu
jest zapadni~ta, w stron~ do p. Kuf16w oraz zalozenia lampy oswietleniowej w okolicy starego
boiska.
Radni p.p. Danuta Myziak, Wladys1aw Wi~cek, Donart Kowalewski wnosili
miejscowosciach dodatkowych lamp oswietlenia ulicznego.

0

ustawienie w ich

P. Miroslaw Malagowski zwr6cil si~ z prosb't 0 napraw~ nawierzchni boiska sportowego w
Bobrowicach oraz przeniesienia przystank6w alltobusowych w miejsca, gdzie set zjazdy. Zapytal 0
mozliwosci zalozenia intemetu w Bobrowicach i Rzyszczewie.
P. Jan Franas wskazal na potrzeb~ zabezpieczenia bezpieczenstwa na drodze w Warszkowie, w
miejscu przejscia do kosciola i dzieci do szkoly. Nie rna juz mozliwosci ograniczenia szybkosci.
Zaproponowal ustawienie radaru lub atrapy radaru co bye moze spowoduje ograniczenie pr~dkosci
jazdy przez kierowc6w.
P. Jerzy Piaseczny, Soltys wsi Stary Krak6w zaproponowal sprzedaz dla najemc6w budynku szkoly
oraz wni6s1 0 zalozenie dw6ch lamp przy Nadlesnictwie.
P. Jan Franas zwr6cil uwag~ na fakt duzego zapotrzebowania na dodatkowe oswietlenie uliczne na
wsiach. Jednak w tej sprawie nalezy kierowae mozliwosciami budzetu i liczye koszty. Bowiem
Gmina nie rna wielkich mozliwosci na dochody.
W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski odpowiadajetc na powyzsze wnioski, na wst~pie
poinformowal, chce wsp6lpracowae ze wszystkimi , ale na zasadzie wsp6lnego zrozumienia.
Nast~pnie stwierdzi1, ze zgloszono wiele zyczen, ale niekt6re nie do spelnienia. Zalezy to od
mozliwosci finansowych Gminy. Drogi b~det sUkcesywnie robione. Jednak duze firmy je niszczet.
Postawiono znak 0 ograniczeniu tonaZu pojazd6w, a nast~pnego dnia juz go nie bylo. Zakladanie
dodatkowego oswietlenia ulicznego planowano na 2008 rok. Reahzacj~ tego zadania hamllje ci£:tgly
wzrost nosnik6w energii. Nie neguje, ze to oswietlenie jest konieczne, ale pami~tae przy tym trzeba
o kosztach. W miesietcu kwietniu przyszlego roku b~dzie dzielona nadwyzka budzetowa i wtedy
b~dzie mozliwose wsparcia niekt6rych dzial6w gospodarczych gminy. Wyrazil opini~, ze wszystko
trzeba robie sUkcesywnie.
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P. Marek Szanel zwr6cil uwag~ na fakt zjawienia si~ na Sesji zaproszonych gosci, kt6rzy dopuscili
si~ recenzowania wypowiedzi Radnych i zwr6cil si~ do Przewodnicz'\.cego obrad, ze nie zyczy
sobie takich sytuacji.
P. Witold Malejki, Sohys wsi Warszk6wko zwr6cil si~ 0 pomoc w sprawie naprawy nawierzchni
powiatowej drogi do Warszk6wka. Dzialania podejmowane w tej sprawie przez Rad~ Soleck'\. nie
daly zadnych rezultat6w. Wr~cz odwrotnie Obw6d Drogowy wykonal prace na tej drodze, kt6re
spowodowaly, ze stan jej jest jeszcze gorszy. Zlozona skarga do Starostwa Powiatowego
potraktowana zostalajako bezzasadna.
P. Ryszard Kozlowski, Rady Rady Powiatu poinformowal, ze przychodz'\.c na Sesje Rady Gminy
chcialby przekazac wiele spraw jako Przewodnicz'\.cy Rady Powiatowej Izby Rolniczej. OkreSlil, iz
Jego rol'\. jest wsp61praca z W6jtem i Rad'\. Gminy, co wynika z ustawy 0 izbach rolniczych, a
nast~pnie przekazywanie ich opinii na temat sytuacji, kt6re dotycz'\. terenu gminy. Dodal, ze
Wojew6dzka Izba Rolnica organizuje spotkanie, na kt6rym poruszane b~d'\. sprawy bulwersuj'\.ce
rolnik6w przy udziale wladz wojew6dzkich i wladz krajowych. Wspomnial 0 sprawie skladania
przez rolnik6w wniosk6w na doplaty, a co jest niezrozumiale, dlaczego trzeba jechac do Szczecina i
tam wystawac po dwa tygodnie w kolejkach. Kolejna ciekawa sprawa to dop1aty do materialu
siewnego - ustawa z 12 paidziernika br. Zboza podwyzszono do 100 zl, a ziemniaki do 500 z1.
Jest wiele ciekawych spraw, kt6re chcialby przekazac, ale z uwagi na brak czasu nie rna takiej
mozliwosci. W zwi'\.zku z tym nie wie w jakiej formie moze si~ spotkac z Radnymi, Sohysami,
zeby przekazac biez'\.ce infonnacje.
P. Lechoslaw Szach zwr6cil uwag~ na nier6wnomierne traktowanie miejscowosci w podziale
srodk6w finansowych. Ponadto r6wniez prosil 0 interwencj~ ze strony wladz gminnych w sprawie
naprawy drogi do Warszk6wka. Potwierdzil uwagi wniesione przez SoHysa tej wsi.
P. Jan Franas stwierdzil, ze jesli jakas wies rna swoje potrzeby to nalezy skladac do W6jta, gdyz w
opracowywaniu jest budzet na 2008 rok.
P. Marianna Szamiel zapytala, czy prawd'\.jest, ze zamierza sie sprzedac Zaklad Uslug Wodnych w
Slupsku.
W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski potwierdzil te zamierzenia i poinformowal 0 dzialaniach
podejmowanych przez gminy obslugiwane przez ten Zaklad. Prowadzone s'\. rozmowy z
Marszalkiem Wojew6dztwa Zachodniopomorskiego, by ten za przys1owiow'\. zlot6wk~ przekazal
Zaklad gminom. Do chwili obecnej do takiego porozumienia nie doszlo. " Trwa wojna z
Marszalkiem ".
W sprawie drogi do Warszk6wka rna inne informacje z Zarz'\.du Dr6g, ale skoro jest skarga to
uwaza, ze zaj'\.c sie ni'\. powinien Radny Powiatu p. Kozlowski.
P. Ryszard Kozlowski poinformowal, ze sprawa drogi do Warszk6wka zostala skierowana do
Komisji Rady Powiatu. Nast~pnie na Sesji przyj~to, ze taka potrzeba jest i przyst'tPiono do
sporz'\.dzenia dokumentacji na odbudow~ tej drogi.
Po wyczerpaniu porz'\.dku obrad Przewodnicz'\.cy p. Jan Franas dokonal podsumowania
i zamkni~cia obrad IX Sesji Rady Gminy Slawno.

