PROTOKOt NR XXII 2012

z obrad Sesji Rady Gminy Slawno w dniu 21 wrzesnia 2012r.

Sesja odbyla

si~

w budynku

Sesj~ rozpocz~to 0

Urz~du

Gminy w Slawnie.

godz. 900 a zakonczono

0 1000.

Na stan 15 Radnych w Sesji uczestniczylo 13 Radnych co stanowi 86,67 % stanu Rady.
Nieobecni:

W . Wi~cek;

W.Dowbusz - usprawiedliwieni.

W Sesji uczeshuczyli: W6jt Ryszard Stachowiak,

Zast~pca

W6jta Artur Cir6g, Sekretarz

Grniny Marta Rosenkiewicz-J6iwiak, Vice Skarbnik Grniny Anna Jaszczyk ,Kierownik RGPO
Ryszard Lesniewski, Kierownik RI Janina

Cz~scik

oraz Soltysi.

Otwarcia Sesji dokonala Przewodnicz'!ca Rady Gminy p . Marta Holowata i powitala
wszystkich obecnych .

Nast~pnie

na podstawie listy obecnosci Radnych, stwierdzila

wymagane kworum do przeprowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwaL

Porz'1dek obrad:
1. Otwarcie Sesji:
• stwierdzenie kworum,
•

przyj~cie

porzqdku obrad.

2.

Przyj~cie

protok6lu z XX Sesji Rady Grniny.

3.

Przyj~cie

protok6lu z XXI Sesji Rady Grniny.

4.

Informacja W6jta GnLiny

5.

Wnioski i zapytania (interpelacje) Radnych.

6.

Podj~cie

0

realizacji zadan w okresie

rni~dzy

sesjanLi.

uchwaly w sprawie zmian w uchwale nr XV/115/2011 Rady Grniny Slawno

z dnia 30 grudnia 2011 roku dotycz,!cej uchwalenia budzetu Gminy Slawno na 2012 r.
7.

Podj~cie

uchwaly

w

sprawie

okreslenia

i

trybu

przeprowadzania

konsultacji

z rnieszkancanLi solectw Bobrowice, Bobrowiczki, Radoslaw, Rzyszczewo, Slawsko,
Smardzewo, Stary Krak6w, Tokary, Tychowo, Warszkowo i Warszk6wko w Gminie
Slawno w sprawie podzialu Gminy Slawno na
8.

Podj~cie

okr~gi

i obwody wyborcze.

uchwaly w sprawie okreslenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji

z mieszkancarni w sprawie nadania statut6w jednostkom pomocniczym GnLiny Slawno.

9.

Podj~cie

uchwaly w sprawie uchylenia Uchwaly Nr IX/43/93 Rady Gminy Slawno

z dnia 26 marca 1993r. dotyczC)cej ustalenia stawek czynszu za 1 m 2 obiekt6w
budowlanych przeznaczonych na prowadzenie dzialalnosci sportowo-rekreacyjnej,
kulturalno-rozryw kowej, uslugowo-handlowej polozonej na terenie gminy Slawno.
10.

Podj~cie

uchwaly w sprawie uchylenia Uchwaly Nr XIII/84/96 Rady Gminy Slawno

z dnia 26 marca 1996 roku dotyczC)cej ustaienia stawki czynszu za 1 m 2 budynk6w
gospodarczych polozonych na terenie gminy Slawno.
11.

Podj~cie

uchwaly w sprawie uchylenia Uchwaly Nr XVI/127/2012 Rady Gminy Slaw no

z dnia 10 [utego 2012r. w sprawie wyrazenia zgody na zakup dzialki nr 247/3
o powierzchni 0,21 ha polozonej w obr~bie Zukowo gmina Slawno.
12.

Podj~cie

uchwaly w sprawie ustanowienia sluzebnosci przesylu na terenie dzialek

nr: 16, 24, 26, 38 polozonych w obn;bie Tychowo oraz dzialek nr: 177/1, 178, 179, 200
w obn;bie Noskowo.
13.

Podj~cie

uchwaly w sprawie ustanowienia sluzebnosci przesylu na terenie dzialki nr 267

polozonej w
14.

Podj~cie

obr~bie

Radoslaw oraz dzialki nr 114 polozonej w

Podj~cie
obr~bie

16.

obr~bie

ewidencyjnym

t~towo.

uchwaly w sprawie nabycia dzialki nr 505/4

0

powierzchni 0,19 ha polozonej w

Slawsko gmina Slawno.

Podj~cie

uchwaly zmieniajC)cej

17. Przedstawienie

informacji

oraz ksztaltowaniu
przedsi~wzi~c

si~

uchwal~

zaj~cie

wysokosci stawek oplat za

0

Rady Gminy Slawno w sprawie ustaienia

pasa drogowego dr6g publicznych.
przebiegu

wieioietniej

wykonania

za I p61rocze 2012 roku.

19. Woine wnioski.
Zamkni~cie

sesji.

Punkt1
Radni jednoglosnie

przyj~li

porzC)dek obrad.

Punkt2
Przyj~cie

protokolu z XX Sesji Rady Gminy .

W wyniku glosowania Radni

przyj~li

budzetu

prognozy finansowej,

18. Odpowiedzi na wnioski i zapytania (interpeiacje) Radnych.

20.

Tokary.

uchwaly w sprawie nieodplahlego nabycia prawa wlasnosci dzialki nr 213/1

o pow. 0,1336 ha polozonej w
15.

obr~bie

protok61 jednoglosnie.

w

Gminy
tym

0

Slawno
przebiegu

Punkt3
Przyj~cie

protokolu z XXI Sesji Rady Gminy.

W wyniku glosowania Radni

przyj~li

protok61 jednoglosnie.

Punkt4
Informacja
W6jta
Gminy
( zalqcznik do protokolu).

0

realizacji

zadan

w

okresie

mi~dzy

Sesjami

PunktS
Radny R. Blaszczyk podzi~kowal w imieniu mieszkanc6w za remont drogi.
Radna M. Kieldanowicz zapytala co ze swietliczankami w Rzyszczewie, Bobrowicach
i Boleszewie, czy b~dq i od kiedy .

Punkt6
Podj~ci e

uchwaly w sprawie zmian w uchwale TIl' XV /115/2011 Rady Gminy Slawno
z dnia 30 grudnia 2011 roku dotyczqcej uchwalenia budzetu Gminy Slawno na 2012.
W wyniku glosowania " za
Uchwal~

przyj~ci e m " -

przyj~la

jednoglosnie

przeprowadzania

konsultacji

12 glosow, Rada Gminy

Nr XXII/189/2012.

Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu

Punkt7
Podj ~c i e

uchwaly

w

sprawie

okreslenia

z mieszkancami solectvv Bobrowice,

trybu

Bobrowiczki, Radoslaw,

Rzyszczewo, Slawsko,

Smardzewo, Stary Krakow, Tokary, Tychowo, Warszkowo i Warszkowko w Gminie Slawno
w sprawie podzialu Gminy Slawno na
W wyniku glosowania "za
Uchwal~

okr~gi

przyj ~c iem" -

i obwody wyborcze .

12 glosow, Rada Gminy

przyj~la

jednoglosnie

Nr XXII/190/2012.

Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu.

Punkt8
Podj~cie

uchwaly w sprawie okreslenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji

z mieszkancami w sprawi e nadania statut6w jednostkom pomocniczym Gminy Slawno.
W wyniku glosowania "za
Uchwal~

przyj ~c i em" -

Nr XXII/191/2012.

Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu.

12 glos6w, Rada Gminy

przyj~la

jednoglosnie

Punkt9
Podj~cie

uchwaly w sprawie uchy lenia Uchwaly Nr IX/43/93 Rady Gminy Slawno

z dnia 26 marca 1993r. dotyczqcej ustalenia stawek czynszu za 1 m 2 obiekt6w budowlanych
przeznaczonych

na

prowadzenie

dzialalnosci

sportowo-rekreacyjnej,

kulturalno

rozrywkowej, uslugowo-handlowej polozonej na terenie gminy Slawno.
W wyniku glosowania "za
Uchwal~

przyj~ci e m" -

12 glos6w, Rada Gminy

przyj~la

jednoglosnie

Nr XXII/192/2012.

Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu.

Punktl0
Podj~cie

uchwaly w sprawie uchylenia Uchwaly Nr

XIII/84/96 Rady Gminy Slawno

z dnia 26 marca 1996 roku dotyczqcej ustalenia stawki czynszu za 1 m 2 budynk6w
gospodarczych polozonych na terenie gminy Slawno.
W wyniku glosowania "za
Uchwal~

przyj~clt'm" -

12 glos6w, Rada Gminy

przyj~la

jednoglosnie

Nr XXII/193/2012.

Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu .

Punkt 11
Podj~cie

uchwaly w sprawie uchylenia Uchwaly Nr XVI/127/2012 Rady Gminy Slawno

z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie wyrazenia zgody na zakup dzialki nr 247/3
o powierzchni 0,21 ha polozonej w obr~bie Zukowo gmina Slawno.
W wyniku glosowania "za

przyj~ciem" -

12 glos6w, Rada Gminy

przyj~la

jednoglosnie

Uchwalf Nr XXII/194/2012.

Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu.

Punkt12
Podj~cie

uchwaly w sprawie ustanowienia sluzebnosci przesylu na terenie dzialek

nr: 16, 24, 26, 38 polozonych w
w

obr~bie

obr~bie

Noskowo.

W wyniku glosowania "za

przyj~ciem" -

Uchwalf Nr XXII/195/2012.

Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu.

Punkt 13

Tychowo oraz dzialek nr: 177/ 1, 178, 179, 200

12 glos6w, Rada Gminy

przyj~la

jed noglosnie

Podj~cie

uchwaly w sprawie ustanovvienia sluzebnosci przesylu na terenie dzialki nr 267

polozonej w

obr~bie

Radoslaw ora z d zialki nr 114 polozonej w

W wyniku glosowania "za

przyj ~c i e m" -

obr ~ bie

12 glos6w, Rada Groiny

Tokary.
pr z yj ~la

jednoglosnie

Uchwalft Nr XXIVI96/2012.
Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu .

Punkt14
Podj ~c ie

uchwaly w sprawie nieodplah1ego nabycia prawa wlasnosci dzialki nr 213 / 1

o pow. 0,1336 ha polozonej w

obr~ bie

ewidencyjnym L~towo.

W wyniku glosowania "za

przyj~ciem " -

12 glos6w, Rada Grniny

przyj ~ la

jednoglosnie

Uchwalft Nr XXIIj197/2012.
Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu.
Punkt 15
Podj~cie

w

uchwaly w sprawie nabycia dzialki nr 505/ 40 powierzchni 0,19 ha polozonej

obr~bie

Slawsko groina Slawno.

W wyniku glosowania " za

przyj~cj e m " -

12 glos6w, Rada Groiny

przyj~la

jednoglosnie

Uchwalft Nr XXIVI98/2012.
Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu.
Punkt16
Podj~cie

uchwaly zrnieniajqcej

stawek oplat za

zaj~cie

uchwal~

Rady Gminy Slawno w sprawie ustalenia wysokosci

pasa drogowego dr6g publicznych.

W wyniku glosowania "za

przyj~ciem" -

12 glos6w, Rada Gminy

przyj~la

jednoglosnie

Uchwalft Nr XXIVJ99/2012.
Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu.
Punkt 17
Przedstawienie

informacji

oraz ksztaltowaniu

si~

0

przebiegu

wykonania

budzetu

wielolemiej prognozy finansowej, w tym

0

Gminy

przebiegu

Slawno

przedsi~wzi~c

za I p6lrocze 2012 roku.
Przewodnicz'lca M. Holowata odczytala

uchwal~

skladu orzekajqcego Regionalnej lzby

Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii

0

przebiegu wykonania budzetu

Grniny Slawno za pierwsze p6lrocze 2012 roku, RIO zaopiniowalo pozytywnie wykonanie
budzetu oraz wielolemiq prognoz~ finansowq za 1 p6lrocze.
Radni

przyj~li

jednoglosnie

informacj~

finansowq za I p6lrocze 20121'.

z wykonania budzetu oraz wielolemiq

prognoz~

Punkt18
Odpowiedzi na wnioski i zapytania (interpelacje) Radnych.

W6jt Ryszard Stachowiak: Swietliczanki w I3obrowicach i Bobrowiczkach b~dq 5 dni
w tygodniu po 4 godziny, natomiast w Rzyszczewie i Boleszewie 6 dni w tygodniu
po 4 godziny .

Punkt 19
Wolne wnioski
Soltys Radoslawia L. Kryszewska podzi ~kowala za
z Radoslawia ze srodk6w GKRPA .
Soltys St. Krakowa 1. Piaseczny zlozyl wniosek
Przemyslawiec.

wycieczk~

0 napraw~

zorganizowanq dla dzieci

drogi na odcinku St. Krak6w

Soltys Noskowa P. Konwerski: podzi~kowal za oswietlenie.
Soltys Pomilowa W. Palinski poinformowal, ze rlanowane jest otwarcie swietlicy
w Pomilowie w dniu 6 paidziernika 0 godz. 13° .
W6jt R. Stachowiak poinformowal, ze b~dzie robione odwodnienie drogi St. Krak6w
Przemyslawiec, w nast~pnym tygodniu b~dzie spotkanie nt. temat.
W6jt R. Stachowiak podzi~kowal wszystkim za dozynki i wr~czyl dyplomy .

Punkt20
Zakonczenie
Na zakonczenie Przewodniczqca obrad dokonala podsumowania i zamkni~cia obrad XXII
Sesji Rady Gminy Slawno.
rntegraln~ cz~sci~

protokolu jest nagranie z sesji

dol~czone

do protokolu.

Protokolant:

~~

P RZEWO
Rady

L\1a,. a

J

LISTA OBECNOSCI

Radnych na XXII Sesj i Rady Gminy Stawno w dniu 21 wrzesnia 2012 rok

~

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

l. Stefan Los

Boleszewo

2. Marta Holowata

Kwasowo

3. Magdalena Kieldanowicz

Rzyszczewo

''11~
.. .~~.~~. ~-

Bobrowiczki

................... ..... :4~}'

4. Wladyslaw

Wi~cek

5. Jerzy Hartwich

Slawsko

6. Marianna Szamiel

Slawsko

7. Zbigniew Jakuszczonek

Rados!aw

8. Irena Pielecka

Warszkowo

9. Lechoslaw Szach

Warszkowo

10. Jan Franas

Warszkowo

11. Wieslaw Dowbusz

Wrzesnica

12. Mi!oslaw Borowski

Noskowo

13. J6zef Salusz

Gwiazdowo

14. Ryszard Blaszczyk

Janiewice

15. Maciej Stanislawski

L~towo

..............

-'

" . ~~

::: :::~: :.: . . i~i:r:

Sprawozdanie z dziatalnosci W6jta

W

okresie mifdzy sesjami

od 05 lipcn do 20 wrzesnia 2012 r.

ORGANIZACJA PRACY URZ~DU i GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH,
w tym zreaIizowane zadania z zakresu kultury, promocji, sportu i zdrowia
1. W wyniku przeprowadzonego naboru wyloniono Dyrektora Gminnego Zespolu
Oswiaty. Od dnia 4 wrzesnia br. funkcj~ Dyrektora pelni pani Anna FikieJ", osoba
z wieloletnim doswiadczeniem w zarzqdzaniu plac6wkami oswiatowymi.
2. W dniu 30 lipca w Gminnym Osrodku Pomocy Spolecznej przeprowadzono kontrol~
w zakresie realizacji projektu "Szansa na rozw6j" wsp6Uinansowanego ze srodk6w
Europejskiego Funduszu Spolecznego.
W pierwszych dniach wrzesnia br. Kierownik GOPS p. Dominika Wr6bel zlozyla
rezygnacj~ z zajmowanego stanowiska. W zwiqzku z przedluzajqcym si~
zwolnieniem lekarskim pani Dominiki, obowiqzki kierownika GOPS tymczasowo
pelni p. Danuta Zygan. W dniu dzisiejszym zostanie ogloszony nab6r na stanowisko
Kierownika GOPS w Slawnie.
3. Pod koniec lipca po raz pierwszy Gmina Slawno wystawila swoje stoisko na
VI Jarmarku Pomorskim w Bytowie. W przygotowanie stoiska zaangaiowali si~
mieszkaI1.cy Gminy - w szczeg6lnosci Warszkowa, Janiewic, Noskowa, lukowa
i Wrzesnicy. Wsp6lpraca zaowocowala zaj~ciem I miejsca na najladniejsze stoisko.
4. Ze srodk6w Gminnej Komisji Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych
sfinansowano kolonie letnie w Ustroniu Morskim dla 50 dzieci z naszej Gminy.
5. Od poczqtku wrzesnia hwajq zaj~cia w swietIicach wiejskich. Swietliczanki pracujq
w Smardzewie, Kwasowie, Bobrowicach i Bobrowiczach, L~towie. W Starym
Krakowie zaj~cia prowadzi brat Rafal z zakonu Benedyktyn6w. W nast~pnym
tygodniu rozpocznq si~ zaj~cia w Bolszewie i Rzyszczewie oraz w Janiewicach.
6. W dniu 15 wrzesnia zorganizowano Dozynki Gminne w miejscowosci Tychowo. Ai
16 z 22 solectw przygotowalo wieftce doiynkowe. Dzi~kujemy wszystkim osobom
zaangazowanym w organizacj~ imprezy.
7. W konsekwencji uchwal podejmowanych przez Rad~ Gminy skomunalizowano w
sumie 19 rtieruchomosci, kt6rych lqczna powierzchnia wynosi blisko 38 ha.
8. Postanowieniem Sqdu Rejonowego w Slawnie Gmina Slawno otrzymala w spadku
gospodarstwo roine w Warszkowie.

PRZETARGI
1. Rozstrzygniltto nastltpuj,!ce postltpowania przetargowe
podpisano umowy
z wykonawcami:
• Remont pokrycia dachowego budynku Szkoly Podstawowej w Warszkowie
Przedsi~biorstwo Wielobranzowe ini. Mieczyslaw Lusawa z Koszalina;

•

Prowadzen ie zaj~c edukacyjnych w ramach projektu "Indywidualizacja
nauczania w klasach I-III szk61 podstawowych gminy Slawno" (zaj~cia z
logopedii i zaj'i'cia artystyczne),

•

"Przebudowa drogi dojazdowej do grunt6w rolnych w miejscowosci Janiew ice" 
w odpowiedzi na ogloszenie wplyn~ly 4 oferty; najkorzys tniejszq ofertr;> zlozylo
Przedsir;>biorstwo Drogowe DI~OB ET Tadeusz Bros ze Slawna; wykonawca podjql sir;>
realizacji inwestycji za kwot~ 554.860 zl bru tto;
Wymiana wewn~h'znej instalacji elektrycznej w budynku mieszka lnym
czterorodzinnym w Rzyszczew ie; sposr6d 5 ofert najkorzystniejszq okazala sir;> oferta
firmy z Czluchowa - Uslugi El ektryczne Zbigniew Kaldowski (22.154 zl brutto);

•

•

II i III cz~sc przetarg6w na dostaw~ pomocy dydaktycznych w ramach realizacji
projektu " Indywidualizacja nauczania \'" klasach I-III szk61 podstawowych gminy
Slawno - dostawcq b~dq firma KLADREW z Kartuz oraz NOWA SZKOLA z Lodzi;

•

W przetargu na przebudowr;> drogi gminnej w m. Gwiazdowo wraz ze
skrzyzowaniem z drogq powiatowq oraz przykanalikami i remontem kanalizacji
deszczowej wplyn~lo 5 ofert; najkorzysLniejszq okazala si~ oferta sp61ki STRABAG;
wartosc zam6wienia 886.732 z1;

•

Wykonanie dokumentacji techniczno -projektowej w zakresie termomodernizacji i
przebudowy budynk6w uzy tecznosci publicznej na terenie Gminy Stawno;
zam6wienie podzielone zosta1o na 4 cz~sci; lqczna wartosc pod pisanych um6w
wynios1a nieco ponad 71.000 zl, co stanowi niespelna 50% kwoty przeznaczonej na
realizacjr;> zam6wienia;

2. Ogloszono przetargi na:
• napraw~ drogi gminnej w mieJscowosci Radoslaw; otwarcie ofert w dniu 24.09.br.
• wykonanie dokumentacji techniczno projektowej w zakresie termomodernizacji i
przebudowy budynku swietlicy wiejskiej w Warszkowie; otwarcie ofert dnia 26.09.br.
• ostatni q juz dostaw~ pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu
Indyw idualizacja nauczania w klasach I-III w szko1ach podstawowych Gminy
Slavmo drogq do sukcesu.; otvvarcie ofert w dniu 09.l0.br.

WSPOtPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZl\DOWYMI
1. Zgodnie z zalozeniami budietu Gminy Slawno na 2012 rok udzielono dotacji
w kwocie 3000 zl Stowarzyszeniu Rodzic6w i Przyjaci61 Dzieci ze Specjalnymi
Porrzebami Edukacyjnymi "RAZEM" ze Slawna, na zadanie publiczne z zakresu
dzialalnosci na rzecz os6b niepe1nosprawnych realizowane poprzez organizowanie
zaj ~c rehabilitacyjnych dla os6b ze specjalnymi pOh'zebami edukacyjnymi
pt. "Jes tesmy coraz sprawniejsi".
2. Trwajq konsultacje na temat Programu wsp6lpracy Gminy Slawno z organizacjami
pozarzqdowymi
innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnosc poiytku
publicznego na 2013 rok. Projekt programu udost~pnion y jest w Biuletynie Informacji
Publicznej Urz ~du Gminy Slaw no. Uwagi do programu mozna skladac na pismie

w Sekretariacie Urzt;'du lub za posrednictvvem poczty elektronicznej do koflCa
wrzesnia br.
OSWIATA
1. Z dniem 31 sierpnia rezygnacj~ ze stanowiska Dyrektora Szkoly Podstawowej
w Bobrowicach zlozyla pani Bozen~ Krystianczuk. Od 1 wrzesnia obowiqzki.
Dyrektora Szkoly powierzono pani Sylwii Wronkowskiej.
2. Zalozono nowe boisko szkolne w Zukowie - trawiaste.
3. Zainstalowano monitoring w szkole w Slawsku. Monitoringiem obj~to teren szkoly,
drog~ do szkoly, boisko wielofunkcyjne oraz plac zabaw.
SRODKI ZEWN~TRZNE
1. Gmina Slawno otrzymala dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapital
Ludzki na realizacj~ projektu pn: "Edukacja przedszkolna drogq do sukcesu w
Gminie Slawno". Dotacja ze srodk6w PO KL wyniesie 1182502,80 zl.
W ramach projektu zostanie utworzony punkt przedszkolny w Slawsku oraz
przedszkole w Gwiazdowie. Ze wzgl~du na prace adaptacje obu budynk6w
(Gwiazdowo-budynek po Szkole Podstawowej, w Slawsko-budynek przy szkole), w
kt6rych b~dq realizowane zajt;'cia, projekt rozpocznie sit;' od wrzesnia 2013 roku .
W projekcie uczestniczyc bt;'dC) dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Slawno, kt6re
wezmq udzial w zaj~ciach logopedycznych, zaj~ciach z jt;'zyka angielskiego,
gimnastyki korekcyjnej oraz ryLmiki. Uczeshlicy projektu b~dq mieli zapewnione
bezp1ame wyzywienie. Projekt b~dzie realizowany przez 2 lata.
2. Zlozono wnioski do Darlowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej 0 dofinansowanie z PO
RYBY remont6w i wyposazenie swietlic w miejscowosciach wiejskich w Noskowie i
Tychowo. Oba wnioski pozylywnie przesz1y ocent;' formamq i zosta1y skierowane do
oceny w Urz~dzie Marszalkowskim w Szczecinie.
3. W dniu dzisiejszym zlozono wniosek do Wojew6dzkiego Urzt;'du Pracy na
dofinansowanie projektu polegajqcego na uruchomieniu i funkcjonowaniu punktu
przedszkolnego w budynku zlikwidowanej szkoly w Boleszewie.
INWESTYCJE
1. Zakonczono realizacj~ inwestycji wsp6lfinansowanej ze srodk6w unijnych w ramach
Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich pn. "Modernizacja i wyposaienie swietlicy
wiejskiej w miejscowosci Janiewice".
2. Ze srodk6w funduszy soleckich postawiono place zabaw w Noskowie
i w Warszkowie.
3. Zakonczono reaIizacj~ projektll pn. "Budowa ma1ej infrastruktury turystycznej nad
Jeziorem L~towskim w miejscowosci L~towo. Plac przy jeziorze stworzono plait;' z
pisaku morskiego, wybudowano pomost i plac zabaw.
4. ZakOllczono budow~ drogi do grunt6w rolnych w miejscowosci Janiewice. Zadanie
wsp6lfinansowane bylo przez Nadlesnictwo Slawno oraz Urzqd Marsza1kowski
Wojew6dztwa Zachodniopomorskiego z Funduszu Ochrony Grunt6w Rolnych.

5. Zakonczono budow~ Centrum Promocji Rzeki Wieprzy w Pomilowie; obecnie trwa
procedura uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Zakupiono tez wyposazenie do
budynku (regaly, stoly i krzesla). Oficjalny odbi6r inwestycji planowany jest na
6 paidziernika br.
Do Boleszewa i Noskowa zakupiono w sumie 3 nowe wiaty przystankowe w lqcznej
kwocie 10,5 tys. z1. Wyremontowano tez 3 istniejqce wiaty przystankowe
w Bolszewie.
7. W miejscowosciach Rzyszczewko i Boleszewo z plyt zelbetowych typu "JOMB"
wykonano zatoki autobusowe sluzqcq przede wszystkim do zawracania autobus6w.
W Rzyszczewku odtworzono przy tej okazji r6w przydrozny i wymieniono przepust
drogowy.
8. Rozpocz~to przebudow~ drogi w Gwiazdowie. Zgodnie z umOWq inwestycja
pmvinna zostac ukonczona do 15 listopada br .
9. W tym tygodniu dokonano odbioru inwestycji realizowanej od 2010 roku - budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Bobrowice i Rzyszczewo.
6.

UDZIAL W SPOTKANIACH I NARADACH
24 lipca - Forum Rolnicze w UG Darlowo
06 sierpnia - spotkanie w sprawie rozbudowy skladowiska odpad6w w Gwiazdowie
06 sierpnia - zebranie zalozycielskie DAR-LOIU; sekretarz organizacji - Ryszard Stachowiak
23 sierpnia - Spotkanie z Dyrektorami Szk6l
28 sierpnia - uroczystosc nadania tytulu "nauczyciel mianowany" 5 nauczycielom z naszych
szk6l

Wrzesieit - spotkania z kadrq nauczycielskq w szkolach na terenie Gminy
11 wrzesnia - "Plan ochrony obszaru Natura 2000 - Dorzecze Wieprzy i Studnicy - RDOS
Gdansk - spotkanie w Slarostwie
17 wrzesnia - Powiatowa Rada Zatrudniania
20 wrzesnia - Powiatowa Komisja Bezpieczenstwa qd Rejonowy w Slawnie -20 czerwca
posiedzenie Zarzqdu oraz Walne Zebranie DLGR
ZARZL\DZENIA WOJT A (19 pozycji)

•

Zarzqdzenie Nr 58 W6jta Gminy Slawno z dnia 06 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia
normy zuzycia paliwa

•

Zarzqdzenie Nr 59 W6jta Gmina Slawno z dnia 111ipca 2012 roku w sprawie powolania
komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegajqcych si~
o awans na stopien nauczyciela mianowanego.

•

Zarzqdzenie Nr 60 W6jta Gminy Slawno z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie
wprowadzenia "polityki bezpieczer'lstwa danych osobowych w Urz~dzie Gminy Slawno"

•

Zarzqdzenie Nr 61 W6jta Gminy Slawno z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie
przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidlowosci realizacji projektu "Szansa na
rozw6j" przez Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Slawnie.

•

Zarzqdzenie Nr 62 W6jta Gminy Slawno z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie zmian w
budzecie Gminy Slawno na 2012 rok

•

Zarzqdzenie Nr 63 W6jta Gminy Slawno z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie powolania
kornisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego 0 wartosci
szacunkowej nie przekraczajqcej kwoty 14.000,00 Euro na roboty budowlane.

•

Zarzqdzenie Nr 64 W6jta Gminy Slawno z dnia 1 sierpnia 2012 w sprawie powolania
komisji do odbioru material6w i srodk6w dydaktycznych zakupionych w ramach
projektu pn: "IndywiduaJizacja nauczania w klasach I-III w szkolach podstawowych
Grniny Slawno drogq do sukcesu" .

•

Zarzqdzenie Nr 66 W6jta Gminy Slawno z dnia 17 sierpnia 2012 w sprawie zrnian w
zarzqdzeniu W6jta Gminy Slawno Nr 73/ 2011 z dnia 3 czerwca 2011 roku w sprawie
wprowadzenia procedury udzielania przez W6jta Gminy Slawno pozyczek
stowarzyszeniom dzialajqcym na terenie grniny na realizacjt; zadan wsp6lfinansowanych
ze srodk6w Unii Europejskiej lub innych srodk6w pomocowych.

•

Zarzqdzenie Nr 67 W6jta Gminy Slawno z dnia 27 sierpnia 2012 w sprawie odwolania
dyrektora Szkoly Podstawowej w Bobrowicach.

•

Zarzqdzenie Nr 68 W6jta Grniny Slawno z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie
powolania komisji do odbioru na zadaniu pod naZWq przebudowa budynku szkoly w
Warszkowie, grnina Slawno

•

Zarzqdzenie Nr 69 W6jta Gminy Slawno z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawi e
powolania kornisji do odbioru rob6t na zadaniu pod naZWq "Zagospodarowanie
turystyczne terenu przy jeziorze L~ towskim"

•

Zarzqdzenie Nr 70 W6jta Grniny Slawno z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie
przedstawienia informacji 0 przebiegu wykonania budzetu Gminy Slawno oraz
informacji 0 ksztaltowaniu sit; wieloletniej prognozy finansowej, w tym 0 przebiegu
przedsit;wzit;c za I p6lrocze 2012 r. CZE;SC 1 i CZE;SC 2 (plik podzielony ze wzglt;du na
wielkosc)

•

Zarzqdzenie Nr 71 W6jta Grniny Slmvno z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w
budzecie Gminy Slawno na 2012 r.

•

Zarzqdzenie Nr 72 W6jta Grniny Slawno z dnia 10 wrzesnia 2012 roku w sprawie
powierzenia pelnienia obowiqzk6w Kierownika Grninnego Osrodka pomocy Spolecznej.

•

Zarzqdzenie Nr 73 W6jta Gminy Slawno z dnia 11 wrzesnia 2012 roku w sprawie
powolania kornisji do odbioru rob6t na zadaniu pod nazwq "Przebudowa drogi
dojazdowej do grunt6w rolnych w rniejscowosci ]aniewice 0 dlugosci 1,8 km, szerokosci
4,00 m na dz. Nr 10/1, 76 i 99 w obrE;bie 0006 ]aniewice"

•

Zarzqdzenie Nr 74 W6jta Gminy Slawno z dnia 12 wrzesnia 2012 roku w sprawie
upowaznienia pracownika pelniqcego obowiqzki Kierownika Gminnego Osrodka
Pomocy Spolecznej do zalatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej wlqcznie z prawem wydawania decyzji adrninistracyjnych.

•

Zarzqdzenie Nr 75 W6jta Grniny Slawno z dnia 14 wrzesnia 2012 roku w sprawie
powolania kornisji do odbioru rob6t na zadaniu pod naZWq "Budowa kanalizacji
sanitarnej w m. Bobrowice i Rzyszczewo, gm. Slawno

