PROTOKOL Nr Xl2007
Z

obrad Sesji Rady Gminy Slawno w dniu 28 grudnia 2007 roku.

Sesja odbyla si~ w Swietlicy Wiejskiej w L~towie .
Sesj~ rozpocz~to 0

godzinie 10,00, a zakonczono

0

godzinie 12,00.

Na stan 14 Radnych w Sesji uczestniczylo 14 Radnych, co stanowi 100 % stanu Rady.
W Sesji uczestniczyli: W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski, Z-ca W6jta p. Henryk Lompert,
Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta oraz Sohysi z terenu Gminy Slawno.

Sesj~

otworzyl Przewodnicz'tcy 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'tcy przedstawil porz'tdek obrad :
1. Otwarcie Sesji,
- stwierdzenie kworum,
- przyj~cie porz'tdku obrad.
2. Przyj~cie protok61u z poprzedniej Sesji.
3. Informacja W6jta Gminy 0 realizacji zadan w okresie mi~dzy Sesjami.
4. Wnioski i zapytania ( interpelacje ) Radnych.
5. Uchwalenie budzetu Gminy Slawno na 2008 rok,
- opinie Komisji Rady Gminy,
- podj~cie uchwaly w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Slawno na 2008 rok.
6. Podj~cie uchwal, w sprawie :
- zmian w budzecie Gminy na 2007 rok,
- wygasni~cia mandatu radnego,
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi'tzywania Problem6w Alkoholowych i
Narkomanii na 2008 rok,
- regulaminu okreslaj'tcego wysokosc dodatk6w i innych skladnik6w wynagrodzenia
nauczycieli oraz szczeg6lowych warunk6w ich przyznawania, a takze wysokosc,
szczeg6lowe zasady przyznawania i wyplacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
- ustalenia najnizszego wynagrodzenia i wartosci jednego punktu dla pracownik6w
zatrudnionych w Gminnym Zespole Oswiaty w Slawnie oraz pracownik6w szk61, do
kt6rych nie maj't zastosowania przepisy Karty Nauczyciela,
- ustalenia najnizszego wynagrodzenia i waJiosci jednego pUnktu dla pracownik6w
zatrudnionych w Gmirmym Osrodku Pomocy Spolecznej w Slawnie,
- przyj~cia planu odnowy miejscowosci Pomilowo na lata 2007 - 2013,
- przyj~cia planu odnowy miejscowosci Radoslaw na lata 2007 - 2013,
- przyj~cia planu rozwoju miejscowosci Janiewice na lata 2007 - 2013,
- przyj~cia planu rozwoju miejscowosci Gwiazdowo na lata 2008 - 2013.
7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania ( interpelacje ) Radnych.
8. Wolne wnioski i zakonczenie.
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P. Marek Szanel wni6st 0 wycofanie z porz8,dku obrad punkt6w dotyczC\.cych :
ustalenia najnizszego wynagrodzenia i wartosci jednego punktu dla pracownik6w zatrudnionych
w Gminnym Zespole Oswiaty w Stawnie oraz pracownik6w szk6t, do kt6rych nie majC\.
zastosowania przepisy Karty Nauczyciela,
ustalenia najnizszego wynagrodzenia i waltosci jednego punktu dla pracownik6w zatrudnionych
w Gminnym Osrodku Pomocy Spotecznej w Stawnie
z uwagi na brak jednoznacznego zdania w tej sprawie.
PrzewodniczC\.cy Rady Gminy p. Jan Franas stwierdzit, ze przedmiotowe projekty uchwat byty
omawiane kilkakrotnie na posiedzeniach Komisji i w zwiC\.zku z tym uwaza, ze powinny one bye
przedmiotem obrad obecnej Sesji i to Rada zadecyduje 0 ich podj~ciu bC\.dz odrzuceniu.
Skoro jednak wptynC\.t wniosek Radnego p. Marka Szanela poddat go pod gtosowanie, pytajC\.c, " kto
jest za" przykciem wniosku - 2 gtosy, " kto si~ wstrzymat" - 1 gtos, " kto jest przeciw " - 11
gtos6w. W wyniku gtosowania wniosek zostat wi~kszosciC\. gtos6w oddalony.
Wobec powyzszego PrzewodniczC\.cy poddat pod gtosowanie porzC\.dek obrad przedstawiony w
zawiadomieniu na Sesj~.
W wyniku gtosowania "za" - 14 glos6w porzC\.dek obrad zostat

przyj~ty

jednoglosnie.

Punkt 2

PrzewodniczC\.cy obrad zapytat 0 uwagi do tresci protok6lu z poprzedniej Sesji.
Radni uwag nie wniesli. Nast~pnie w wyniku gtosowania "za" - 14 gtos6w - protok6l z poprzedniej
Sesji zostal przyj~ty jednogtosnie.
Punkt3
Informacj~ 0

realizacji zadan w okresie mi~dzy Sesjami przedstawit W6jt Gminy p. Wojciech
Stefanowski. Informacja stanowi zatC\.cznik do protok6tu.
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Punkt 4
P. Marek Szanel zaproponowat rozwazenie mozliwosci opracowania uchwaty w sprawie
memorandum 0 odroczenie realizacji uchwaly w sprawie stawek optat za odbieranie odpad6w
komunalnych oraz opr6znianie zbiornik6w bezodplywowych, podj~tej na poprzedniej Sesji, w
miejscowosciach, gdzie nie rna wodociqgu i kanalizacji. Skonsultowae to z radcC\. prawnym i na
kolejnej Sesji to rozwazye.
NawiC\.zal tez do wniosku w sprawie zakupu projektora medialnego, z kt6rym kilkakrotnie
wyst~powat, ale bezskutecznie. Stwierdzit brak dobrej woli w tej sprawie. Koszt tej inwestycji to
dwa do trzech tysi~cy zlotych. PosiadajC\.c taki sprz~t mozna prezentowae uchwaty, fragmenty
terenu gminy, dzialki wykazane do sprzedazy, zdj~cia w konkretnych sprawach. Na koniec zadal
pytanie, dlaczego od tego odst<wiono.
P. Marianna Szamiel poinfOimowata 0 wykupie przez firm~, ENER-TRAK Wiatraki, grunt6w od
mieszkanc6w Slawska. Spoteczenstwo jest w tej sprawie zdezorientowane. PodpisujC\. juz umowy,
ale na niekorzystnych dla nich warunkach. Stwierdzila, iz brak jest jawnej odpowiedzi, jakie Gmina
rna tym kierunku zamierzenia. Poprosila, by W6jt udzielit wyjasnien w tej sprawie.

3
P. Donart Kowalewski ponownie zwrocil sie z pros bet 0 zalozenie jednej lampy oswietlenia
ulicznego w 2ukowie. Nadmienil 0 przeprowadzonej w sprawie rozmowie z elektrykiem, ktory
stwierdzil, ze to zaden koszt przeniesienia. Wystarczyl by sam przewod i mieszkancy wsi Set w
stanie zrobi6 to sami przy udziale Slawienskiego Pogotowia Energetycznego.
Punkt5
Przystttpujetc do uchwalenia budzetu Gminy Slawno na 2008 rok Przewodniczetcy p. Jan Franas
poprosilo opinitt w tej sprawie Komisji Rady Gminy.
Opinitt do projektu budzetu na 2008 rok przedstawila Przewodniczetca Komisji Rozwoju Spoleczno
Gospodarczego i na podstawie opinii pozostalych Komisji wniosla do Rady Gminy 0 uchwalenie
budzetu Gminy Slawno na 2008 rok. Opinia stanowi zaletcznik do protokolu.
Nastttpnie Przewodniczetcy obrad przedstawil pozytywnet opini~ projektu uchwaly budzetowej
Gminy Slawno na 2008 rok wraz z informacjet 0 stanie mienia komunalnego - zawartet w Uchwale
NrCXXXIIl323/2007 Skladu Orzekajetcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia
03 grudnia 2007 roku. Kserokopia uchwaly stanowi za1etcznik do protokolu.
Po wysluchaniu opinii Przewodniczetcy przeprowadzil glosowanie, w wyniku ktorego "za" - 13
glosow; " wstrzymal sitt " - 1 glos - Rada Gminy wittkszosciet glosow podjttla UCHWAL:Q Nr
Xl45/2007 w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Slawno na 2008 rok. Uchwala stanowi zaIetcznik
do protok6lu.
Punkt6
Przewodniczetcy obrad przedstawial projekty uchwal, w sprawie :
zmian w budzecie Gminy Slawno na 2007 rok, ktory szczeg610wo om6wila Skarbnik Gminy p.
Krystyna Sapeta.
Do projektu uchwaly Radni uwag nie wnieSli i w wyniku glosowania "za" - 14 gIos6w - Rada
Gminy podjttlajednoglosnie UCHWAL:Q Nr X/46/2007. Uchwala stanowi zaletcznik do protok6lu.
stwierdzenia wygasnittcia mandatu radnego.
W wyniku glosowania "za" - 14 gIos6w jednoglosnie podjttla UCHWAL:Q Nr X/47/2007. Uchwala
stanowi zaIetcznik do protok61u.
Gminnego programu Profilaktyki i RozwiClZywania Problem6w Alkoholowych i Narkomanii na
2008 rok.
Projekt uchwaly omawiano na posiedzeniach Komisji Rady Gminy. Uwag nie wniesiono.
W wyniku glosowania "za" - 14 gIos6w - Rada Gminy jednoglosnie podjyla UCHWAL:Q Nr

Xl48/2007. Uchwala stanowi zaletcznik do protok61u.
regulaminu okreSlajetcego wysokos6 dodatk6w i innych skladnik6w wynagrodzenia nauczycieli
oraz szczeg610wych warunk6w ich przyznawania, a takze wysokos6, szczeg610we zasady
przyznawania i wyplacania nauczycieJskiego dodatku mieszkaniowego,
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W tej sprawie glos zabral p. Dariusz Gofryk Przewodnicz'tcy Komisji Oswiaty, Zdrowia, Prawa i
PP informuj'tc mi~dzy innymi 0 negocjacjach prowadzonych tej sprawie z udzialem Z-cy W6jta
jako pracodawcy oraz przedstawicielami Zarz'tdu oddzialu ZPN i NSZZ" Solidamosc".
Regulamin zatwierdzono z wyj'ttkiem § 11 dotycz'tcego dodatku motywacyjnego dla dyrektor6w
szk61. Propozycja ZNP : od 1 % do 25 %, a propozycja Solidamosci : 1 % do 20 %. W tym celu
sporz'tdzono protok6l rozbieznosci. Na posiedzeniu Komisji Oswiaty dwoma glosami pozytywnie
zaopiniowano propozycj~ podwyzszenia dodatku motywacyjnego dla dyrektor6w szk6l 0 10 %.
UWaZa, jako Przewodnicz'tcy Zwi'tzku "Solidamosc" ze jest to krzywdz'tce dla nauczycieli, kt6rym
dodatek ten podwyzszono tylko 0 3 % i nie sluzy to poprawnej atmosferze pracy, gdyz bezposredni
kontakt z dziecmi rna nauczyciel. Dyrektor natomiast od pewnego czasu jest menadzerem i musi
prowadzic sprawy szkoly i do tego rna dodatek funkcyjny. Set tez sytuacje, ze dyrektorzy w ramach
swoich godzin pracy podejmuj't dodatkowe zatmdnienie w innych szkolach. Zaapelowal, zeby nie
przyjmowac regulaminu w takiej postaci. Jest jeszcze czas by go poprawic bez zadnych skutk6w
prawnych. Jeszcze raz wynegocjowac regulamin.
Przewodnicz'tcy obrad p. Jan Franas stwierdzil, ze przedmiotowy regulamin byl omawiany na
posiedzeniu Komisji Oswiaty, Zdrowia, Prawa i PP i jak wynika z wypowiedzi Przewodnicz'tcego
pozytywnie zostala zaopiniowana propozycja 25 % dodatku motywacyjnego dla dyrektor6w szk61.
Negatywn't natomiast jest opinia p. Gofryka jako Radnego. W zwi'tZku z tym Przewodnicz'tcy
wni6slo przeglosowanie regulaminu przyjmuj'tc 25 % dodatek motywacyjny dla dyrektor6w szk61.

W wyniku glosowania "za" - 10 glos6w; "przeciw" - 4 glosy - Rada Gminy
podj~la UCHWALt;: Nr X/49/2007. Uchwala stanowi zal'tcznik do protok6lu.

wi~kszosci't

glos6w

najnizszego wynagrodzenia i wartosci jednego punktu dla pracownik6w zatrudnionych w
Gminnym Zespole Oswiaty w Slawnie oraz pracownik6w szk6l, do kt6rych nie maj't
zastosowania przepisy Karty Nauczyciela.

Przedstawiaj'tc ten projekt uchwaly Przewodnicz'tcy obrad poinformowal 0 duzej dyskusji w tej
sprawie i wynikaj'tcych z niej w'ttpliwosci. Nie mniej jednak argumenty, kt6re byly podnoszone
na Komisjach pozwolily, by wnies6 pod glosowanie stawki proponowane przez W 6jta Gminy.
Dodal, ze stawki te mieszcz't si~ w ramach uchwalonego budzetu na 2008 rok. Zaapelowal do
W6jta i wladz Gminy, by zachowali proporcje wynagrodzenia stosownie do srodowiska, tak jak
pomi~dzy dyrektorami szk6l i nauczycielami . Powiedzial: " miejmy to na uwadze w jakim
srodowisku jestesmy", " miejmy swiadomosc jak'tjestesmy gmin't w stosunku do otaczaj'tcych
nas gmin". Projekt uchwaly zostal przedlozony i w zwi'tZku z tym zapytal, czy ktos rna do niego
uwagl.

P. Dariusz Gofryk poinformowal, ze na posiedzeniu Komisji Oswiaty, Zdrowia, Prawa i PP, w
kt6rym uczestniczyl Z-ca W6jta p. Henryk Lompert, w wyniku dyskusji i po wysluchaniu
wyjasnien przyj~to nast~puj'tce ustalenia;
kwota najnizszego wynagrodzenia 900 zlotych,
wartosc jednego punktu 8,50 zlotych.

Z-ca W6jta p. Henryk Lompert potwierdzil, it na takie ustalenia wyrazil
przedstawil W6jtowi Gminy, a ten je przyj'tl.

zgod~,

kt6re

nast~pnie
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P. Marek Szanel poinfonnowal na wst~pie, ze konsuitowal si~ z Urz~dem Marszalkowskim,
pracownikiem ds infonnacji niejawnych, kt6ry wyrazil opini~, ze zarobki na poszczeg61nych
stanowiskach pracy nie Sq informacjq tajnq. Zatem naiezalo udzielic Komisji infonnacji 0
wysokosci zarobk6w pracownik6w Gminnego Zespolu Oswiaty jak i Gminnego Osrodka Pomocy
Spolecznej. Jednak do chwili obecnej tego nie uczyniono. Wyjasnienia wymaga tez jak podwyzka
wynagrodzenia w GZO i GOPS rna si~ do podwyzek innych pracownik6w oraz jak si~ to rna do
budzetu, w kontekscie tego jak beztrosko podwyzszono obciqi:enia finansowe mieszkailc6w gminy.
Podwyzszenie tego wynagrodzenia jest na pewno zgodne z prawem, ale czy jest to moraIne i
etyczne. Zaproponowal, by z tymi podwyzkami jeszcze poczekac, poinformowac ile ci pracownicy
zarabiajq i jakie b~dzie to obciqzenie dla budzetu gminy. Stwierdzil, ze rna dylemat, czy glosowac
za podwyZkami wynagrodzenia dla pracownik6w GZO i GOPS.
Przewodniczqcy obrad poinformowal, ze w tej sprawie pewne ustalenia zostaly
przeglosowanie omawianego projektu uchwaIy, z propozycjq :

przyj~te

i wni6sI

0

stawka najnizszego wynagrodzenia 900 zlotych,
wartosc jednego punktu 8,50 zlotych.
W wyniku glosowania "za" - 11 glos6w, "przeciw" - 3 glosy - Rada Gminy
podj~la UCHWALE Nr X/50/2007. Uchwaia stanowi zaIqcznik do protok6lu.

wi~kszosciq

gIos6w

najnizszego wynagrodzenia i wartosci jednego punktu dla pracownik6w zatrudnionych w
Gminnym Osrodku Pomocy Spolecznej w Slawnie.
stawka najnizszego wynagrodzenia 900 zlotych,
wartosc jednego punktu 8,50 zlotych

W wyniku glosowania "za" - 11 glos6w, "wstrzymal si~" - 1 glos, "przeciw" - 2 glosy - Rada
Gminy wi~kszosciq gIos6w podj~la UCHWALE Nr Xl5112007. Uchwaia stanowi zaIqcznik do
protok6lu.
przyj~cia

planu odnowy miejscowosci Pomilowo na lata 2007 - 2013.

W wyniku glosowania "za" - 13 glos6w, "wstrzymal si~" - 1 glos - Rada Gminy
gIos6w podj~la UCHWALE Nr X/52/2007. Uchwaia stanowi zaIqcznik do protok6lu.
przyj~cia

wi~kszosciq

planu odnowy miejscowosci Radoslaw na lata 2007 - 2013.

W wyniku glosowania "za" - 14 gIos6w - Rada Gminy jednogiosnie

podj~la

UCHWALE Nr

Xl53/2007. Uchwala stanowi zaIqcznik do protok61u.
przyj~cia

planu rozwoju miejscowosci Janiewice na lata 2007 - 2013.

W wyniku glosowania "za" - 13 glos6w, "wstrzymal si~" - I glos - Rada Gminy
gIos6w podj~la UCHWALE Nr X/54/2007. Uchwaia stanowi zaIqcznik do protok6lu.
przyj~cia

wi~kszosciq

planu rozwoju miejscowosci Gwiazdowo na lata 2008 - 2013.

W wyniku glosowania "za" - 12 glos6w, "wstrzymal

si~"

- 2 glosy - Rada Gminy

wi~kszosciq

6
glos6w podj~la

UCHWAL~

Nr X/55/2007. Uehwala stanowi zalqeznik do protok61u.

Punkt7
Odpowiadajqe na wnioski i zapytania Radnyeh jako pierwszy glos zabral Przewodniezqey Rady
Gminy p. Jan Franas i wyjasnil, ze nie rna przeszkody w sprawie zakupu projektora medialnego 0
co wnosil Radny p. Marek Szane!. Przypomnial jednak, ze na poczqtku kadeneji wnioskowal 0
zakup komputera na potrzeby Radnyeh. Komputer zakupiono i znajduje si~ on w Biurze Rady
Gminy. Prawda jest taka, ze do ehwili obeenej nikt z Radnyeh z niego nie korzysta. UWaZa zatem,
ze nie nalezy robie zakup6w, kt6re nikomu Sq nie potrzebne. Tu nie ehodzi 0 dwa lub trzy tysiqee
zlotyeh, ale w dzisiejszyeh ezasaeh, jezeli jest taka potrzeba, to mozna wydrukowae,ezy to przez
internet, ezy to poprzez drukark~ nawet w ezasie Sesji lub posiedzenia Komisji materialy, kt6re w
tym momeneie Sq omawiane. Ale jezeli Radny uwaza, ze zakup projektora jest niezb~dny, to taki
wniosek zostanie poddany pod glosowanie i jesl i wi~kszose b~dzie za tym, to nie b~dzie przeszk6d
w jego zrealizowaniu. Pieniqdze na ten eel Sq.
W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski na wst~pie poinformowal, ze kaZda sprawa wnoszona przez
Radnych musi bye rozwazona pod wzgl~dem prawnym i dotyczy to r6wniez stosowania uchwaly w
sprawie oplat za uslugi w zakresie odbierania odpad6w komunalnych oraz opr6znianie zbiornik6w
bezodplywowych. Obowiqzek podj~cia tej uehwaly wynika z przepis6w ustawy, a 0 co upominal
si~ juz Wojewoda. Uchwala nie b~dzie egzekwowana w miejscowosciach, w kt6ryeh znajdujq si~
sieci kanalizacyjne. Nie b~dzie tez sankeji karnych w miejscowoseiach, w kt6rych tych sieei nie
rna. Zwr6eil przy tym uwag~ na fakt zasypywania wysypisk w gminie przez obcych. Dotyczy to
mi~dzy innymi Wrzesnicy i Warszkowa. Ponadto niekt6rzy mieszkaney gminy r6wniez w spos6b
nieprawidlowy pozbywajq si~ nieczystosci ze swoich nieruchomosci. I po to potrzebna jest ta
uchwala. Wlaseiciel nieruchomosei musi uzasadnie gdzie i w jaki spos6b wywozi nieczystosci i
odprowadza scieki. Zaproponowal umow~, ze uchwala jest i obowiqzuje na calym terenie gminy i
jesli b~dzie roztropna gospodarka odpadami to nie b~dzie sankeji.
UstosunkowujqC si~ do sprawy wykupu w Slawsku grunt6w pod budow~ silowni wiatrowych
potwierdzil, ze firmy post~pujq nieuezeiwie w stosunku do rolnik6w. Na terenie gminy dziala
siedem takich firm, kt6re wykupujq grunty r6wniez w Bobrowiczkach i Warszkowie. Proceder ten
podyktowany jest tym, ze ubiegajqe si~ 0 pozwolenie na budow~ silowni wiatrowych trzeba
posiadae grunty. Niezb~dne jest r6wniez dokonanie zmian w planie zagospodarowania
przestrzennego gminy, a w chwili obecnej trwajq prace nad przygotowaniem studium do zmian w
tym planie, w zwiqzku z wieloma wnioskami w sprawie przeksztakenia grunt6w zlozonych takze
przez mieszkanc6w gminy. Studium w formie roboczej przedlozone zostanie Radzie Gminy, by
wsp6lnie przedyskutowae i zastanowic si~ co jeszcze ewentualnie w nim uwzgl~dnie oraz
przeanalizowac od strony ochrony srodowiska, gdzie rnozna zezwolic na budow~ silowni
wiatrowych. Bowiern na dzien dzisiejszy ich budowa planowana jest wok6l Slawna, a przeeiez
gdzies skrawek przyrody musi bye. Dodal, ze w Slawsku nie przewiduje si~ budowy silowni
wiatrowyeh i dop6ki nie znajdzie si~ to w planie zagospodarowania nie rna mozliwosci wykupu
grunt6w. Zatem jest to zwykle naciqganie mieszkanc6w tej wsi. Zezwolenia b~dq wydawane tylko
tarn gdzie b~dzie to mozliwe.
W sprawie urzqdzenia energetycznego w Zukowie wyjasnil, iz to nie jest takie proste. Trzeba
opracowae dokumentacj~ oraz uzyskac pozwolenie najego wykonanie co powoduje pewne koszty.
W zwiqzku z tym nie moze obiecac, ze taka decyzja zostanie podj~ta.
P. Jan Franas stwierdzil, ze Grnina od sprawy budowy wiatrak6w nie ucieknie, tyrn bardziej, ze Sq
to pewne wplywy finansowe do budzetu Grniny. Jesli tego nie zrobi znajdq si~ w6wczas inni i to
wykorzystajq. Stwierdzil tez, ze nie rna zadnego zagrozenia dla wlascicieli grunt6w, gdyz umowa
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na to obowi¥uje przez okres pi~ciu lat i jesli w tym okresie inwestor nie otrzyma zezwolenia na
wiatrakow to jest mozliwosc jej rozwietzania. W akcie notarialnym znajduje si~ takie
zastrzezenie. Wszystko zalezy od tego kto jak sobie t~ umow~ przygotuje. Ale 0 wszystkim
decyduje sam wlasciciel.
budow~

Punk! 8
W wolnych wnioskach glos zabrali :
P. Danuta Myziak i jako Przewodniczetca Komisji Rolnictwa, Przemyslu i Handlu poinformowala,
ze jej Komisja w minionym okresie odbyla jedenascie posiedzen, kiedy inne Komisje nie robily
nic,a dopiero na Sesjach wyst~pujet ze swoimi problemami. Jednoczesnie dodala, ze jesli
czlonkowie Komisji czegos nie rozumiejet to zglaszajet si~ do kompetentnych pracownikow Urz~du i
spraw~ wyjasniajet. Jej zdaniem po to Set te Komisje. Kazdy wie jak rna pracowac. Nie ma tez tak, ze
wszyscy czlonkowie majet glosowac jednoglosnie.
P. Miroslaw Malagowski wyrazil opini~ , ze kazda Komisja powmna zajmowac
sprawami i w tym zakresie wydawac opinie.

si~

swoimi

P. Jan Franas przypomnial, ze proponowal zmniejszenie skladow osobowych Komisji co zapewnil0
by usprawnienie ich pracy i mozliwosc wypracowywania wlasciwych wnioskow jak rowniez
opinii. Do chwili obecnej z tego nie skorzystano, a efekty pracy w tych skladach Set widoczne na
Sesjach, na ktorych od nowa prowadzone Set te same dyskusje. Jednoczesnie dodal, ze Komisje nie
podejmujet uchwal, a jednie wydajet opinie w okreslonych sprawach. W najblizszym czasie powroci
do rozliczenia planow pracy poszczegolnych Komisji za 2007 rok. Zwrocil si~ z prosbet 0
rozwaZenie tej propozycji i dojscie do porozumienia w celu zapewnienia wlasciwej pracy zarowno
Komisji jak i calej Rady.
P. Dariusz Gofryk zwrocil uwag~ na to, ze jezeli Set omawiane materialy na Sesj~ to wszystkie
Komisje muszet zajetc si~ tym tematem i wydac opini~. Nast~pnie poparl wniosek Radnego p.
Szanela w sprawie zakupu projektora medialnego.

Na zakonczenie Przewodniczetcy p. Jan Franas dokonal podsumowania i
obrad X Sesji Rady Gminy Slawno. Zlozyl zyczenia noworoczne i podzi~kowal za
dotychczasowet wspolprac~.
zamkni~cia
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LISTA OBECNOSCI
Radnych na Sesji Rady Gminy Slawno w dniu 28 grudnia 2007 roku

l. Los Stefan

Boleszewo

2. Zasada Boguslawa

Kwasowo

3. Malagowski Miroslaw

Bobrowice

4.

Wi~cek

Wladyslaw

Bo browi czki

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. Arszylo Ryszard

Brzescie

l3.Myziak Danuta

Janiewice

l4.Kowalewski Donart

L~towo
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