PROTOK6t NR XXIII 2012

z obrad Sesji Rady Gminy Slawno w dniu 29 paidziernika 2012r.

Sesja odbyla

si~

w budynku

Sesj~ rozpocz~to 0

Urz~du

Gminy w Slawnie.

godz. 900 a zakOl'i.czono

0

1030.

Na stan 15 Radnych w Sesji uczestniczylo 13

l~adnych

co stanowi 86,67% stanu Rady.

Nieobecni: S.Los, J.Hartwich - usprawiedliwieni.
W Sesji uczeshliczyli: W6jt Ryszard SLachowiak,

Zast~pca

W6jta Artur Cir6g, Sekretarz

Gminy Marta Rosenkiewicz-J6iwiak, Vice Skarbnik Gminy AlUla Jaszczyk , Kierownik RI
Janina

Cz~scik,

Dyrektor GZO Anna foikier, radca prawny Zbigniew Szefka oraz Soltysi.

Otwarcia Sesji dokonala Przewodniczqca Rady Gminy p. Marta Holowata i powitala
wszystkich obecnych.

Nast~pnie

na podstawie listy obecnosci Radnych, stwierdzila

wymagane kworum do przeprowad zenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwal.

Przewodniczqca poinformowala

0

pismie od W6jta z prosbq 0 dokonanie zmian

w porzqdku obrad XXIII Sesji Rady Gminy Slawno:
•

Wycofanie projektu uchwaly w sprawie ustalenia wysokosci stawki procentowej
oplaty adiacenckiej z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci w wyniku podzialu
Radni jednoglosnie glosowali za wycofaniem projektu.

•

Wycofanie projektu uchwaly w sprawie ustalenia wysokosci stawki procentowej
oplaty adiacenckiej z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci spowodowanego
budowq urzqdzen infrastruktury technicznej
Radni jednoglosnie glosowali za vvycofaniem projektu.

•

Wprowadzenie do porzqdku projektu uchwaly w sprawie powierzenia Gminie
Miasto Slawno prowadzenia zadania publicznego z zakresu organizacji opieki
na dziecmi w wieku do 3 lat.
Radni jednoglosnie glosowali za
pod punkt 20a .

przyj~ciem

do porzqdku obrad projektu uchwaly

"

1. Otwarcie Sesji:
• st-vvierdzenie kworum,
• przyjEi'cie porzqdku obrad.
2.

PrzyjEi'cie protokolu z XXII Sesji Rady Gminy.

3.

Informacja Wojta Gminy

4.

Wnioski i zapytania (interpelacje) Radnych .

5.

PodjEi'cie uchwaly w sprawie zmian w uchwale nr XV / 115/2011 Rady Gminy Slawno

0

realizacji zadall

W

okresie miEi'dzy sesjami.

z dnia 30 grudnia 2011 roku dolyczqCej uchwalenia budzetu Gminy Slawno na 2012 r.
6.

PodjEi'cie uchwaly w sprawie zmjany Uchwaly Nr Xll/86/2011 Rady Gminy Slawno
z dnia 29 wrzesnia 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Slawienskiemu na realizacjEi' zadania pod naZWq "Remont drogi powiatowej nr 05322
Rusinowo - Jaroslawiec - Nacmierz - Grzybno na odcinku od miejscowosci Jaroslawiec
do miejscowosci Grzybno".

7. PodjEi'cie uchwaly w sprawie uchylenia Uchwaly Rady Gminy Slawno nr XXII/190/2012
z dnia

2]

wrzesnia 2012r. w sprawie okreslenia zasad i trybu przeprowadzania

konsultacji z mieszkar1cami soleclw Bobrowice, Bobrowiczki , Radoslaw, Rzyszczewo,
Slawsko, Smardzewo, Stary Krakow, Tokary, Tychowo, Warszkowo i Warszkowko
w Gminie Slawno w sprawie podzialu Gminy Slawno na okrEi'gi i obwody wyborcze.
8.

PodjEi'cie uchwaly w sprawie zmiany uchwaly nr XXII/191/2012 Rady Gminy Slawno
z dnia 21 wrzesnia 2012r. w sprawie okreslenia zasad i trybu przeprowadzenia
konsultacji z mieszkaI'tcami w sprawie nadania statutow jednostkom pomocniczym
Gminy Slawno.

9.

PodjEi'cie uchwaly w sprawie zmiany w Uchwale Rady Gminy Slawno Nr XXII/192/2012
z dnia 21 wrzesnia 2012r. w sprawie uchylenia Uchwaly Nr IX/43/93 Rady Gminy
SIawno z dnia 26 marca 1993r. dotyczqcej ustalenia stawek czynszu za 1 m 2 obiektow
budowlanych przeznaczonych na prowadzenie d zialalnosci sportowo-rekreacyjnej,
kulturalno-rozrywkowej, uslu gowo-handlowej polozonej na terenie gminy Slawno.

10. PodjEi'cie uchwaty w sprawie zmiany w Uchwale Rady Gminy Slawno Nr XXII/193/2012
z dnia 21 wrzesnia 2012r. 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
budynkow gospodarczych polozonych na terenie gminy Slawno.
11. PodjEi'cie uchwaly w sprawie zaliczenia do kategorii drog gminnych drogi dojazdowej
w

obr~bie

ewidencyjnym Warszkowo, gmina Slawno.

12. Podj~cie uchwaly w sprawie uchwalenia " Programu wsp61pracy Gminy Slawno
z organizacjami pozarzC}dowymi i innymi podrniotarni na 2013 rok".
13.

Podj~cie

uchwaly w sprawie podzialu Gminy Slawno na

okr~gi

ich granic i numer6w oraz liczby radnych wybieranych w kazdym
14.

Podj~cie

wyborcze, ustalenia

okr~gu.

uchwaly w sprawie podzialu Grniny Slawno na stale obwody glosowania,

ustalenia ich granic i numer6w oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych .
15. Wycofana.
16. Wycofana.
17.

Podj~cie

uchwaty w sprawie wprowadzenia zwolnien od podatku od nieruchomosci.

18.

Podj~cie

uchwaly w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci.

19.

Podj~cie

uchwaly w sprawie przys tC}pienia do sporzC}dzenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzelme80 Gminy Slawno, dla dzialek: nr 194/16, 194/ 17,
194/18, 194/ 19, 194/20, 194/21 i

cz~sci

dzialki nr 194/23 w

obr~bie

ewidencyjnym

Kwasowo w grninie Slawno.
20.

Podj~cie

uchwaly w sprawie zmiany uchwaly Rady Gminy Slawno Nr XVIIIjl42/2012

z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwod6w
publicznych szk61 podstawowych prowadzonych przez

Gmin~

Slawno.

20a. Podjftcie uchwaly w sprawie powierzenia Gminie Miasto Slawno prowadzenia
zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziecmi w wieku do lat 3.

21. Przedstawienie informacji

0

stanie realizacji zadan oswiatowych Gminy Slawno za rok

szkolny 2011/2012.
22. Informacja

PrzewodniczC}cej Rady Gminy Slawno z analizy danych zawartych

w oswiadczeniach majqtkowych Radnych.
23. Informacja W6jta Gminy Slawno z analizy danych zawartych w oswiadczeniach
majC}tkowych

pracownik6w

urz~du

kierownik6w

organizacyjnych.
24. Odpowiedzi na wnioski i zapytania (interpelacje) Radnych.
25. Wolne wnioski.
26.

Zamkni~cie

sesji .

gminnych

jednostek

Punktl
Radni jednoglosnie przyj~li porzC)dek obrad po wprowadzonych zmianach.

Punkt2
Przyj~cie

protokolu z XXII Sesji Rady Gminy.

W wyniku glosowania Radni

przyj~li

prolok()l jednoglosnie.

Punkt3
Informacja
W()jta
Gminy
( zalqcznik do protokolu).

0

realizacji

zadan

w

okresie

mit;'dzy

Sesjami

Punkt4
Brak

PunktS
Podjt;'cie uchwaly w sprawie zmian w uchwale nr XV/115/2011 Rady Gminy Slawno
z dnia 30 grudnia 2011 roku dotyczC)cej uchwalenia budietu Gminy Slawno na 2012.
Wojt Gminy Slawno przedloiyl autopoprawk~ (zalqcznik) polegajqcq na:
1) Zmniejszeniu planowanych wydatkow budielu w dziale 92] Kultura i ochrona
dziedziclwa narodowego, rozdz.92109 Domy i osrodki kullury, swietlice i kluby, §
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych- 0 kwott;' 6.000,00 zl. ( dotyczy
zadania inwestycyjnego pn. " 13udowa systemu grzewczego swietlicy Boleszewo")
2) Zwi~kszeniu planowanych wydatkow budzelu w dziale 600 Transport i 19cznosc,
rozdzial 60016 Drogi publiczne gmiIU1e § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budzetowych 0 kwot~ 6.000,00 Z1.- z przeznaczeniem na sfinansowanie robot
dodatkowych powstalych przy rea lizacji inwestycji pn. "Przebudowa drogi w
Gwiazdowie" .
W wyniku glosowania po wprowadzonej autopoprawce "za przyjt;'ciem" - 13 glosow, Rada
Gminy

przyj ~ la

jednoglosnie

Uchwal~

Nr XXIII/200/2012.

Uchwala stanowi zalgcznik do protokolu

Punkt6
Podj~cie

uchwaly w sprawie zmiany Uchwaly Nr XII/86/2011 Rady Gminy Slawno

z dnia 29 wrzesnia 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Slawienskiemu na

realizacj~

zadania pod na zwC) "Remont drogi powiatowej nr 0532Z

Rusinowo - Jaroslawiec - Nacmierz - Grzybno na odcinku od miejscowosci Jaroslawiec
do miejscowosci Grzybno" .

W wY11.iku glosowa11.ia po wprowadzonej autopoprawce "za przyj~ciem"- 13 glus6w, Rada
Gmi11.y przyj~la jed11.oglosnie Uchwal'r Nr XXIII/201/20l2.
Uchwala sta11.owi zalgcznik do protokolu

Punkt7
Podj~cie

uchwaly w sprawie uchyle11.ia Uchwaly Rady Grni11.y Slaw11.o nr XXII/190/2012

z d11.ia 21 wrzes11.ia 2012r. w sprawie okresle11.ia zasad i trybu przeprowadza11.ia ko11.sultacji
z mieszkancami solectw Bobrowice,
Smardzewo,

Stary

Krak6w,

Bobrowiczki, Radoslaw,

Tokary,

Tychowo,

w Gmi11.ie Slaw11.o w sprawie podzialu Gmi11.y Slaw11.o 11.a

W wyniku glosowa11.ia "za

przyj~ciem"-

Rzyszczewo, Slawsko,

Warszkowo
okr~gi

Warszk6wko

i obwody wyborcze.

13 glos6w, Rada Gmi11.y

przyj~la

jed11.oglosnie

Uchwal-r Nr XXIIlj202j2012.
Uchwala sta11.owi zalgcz11.ik do protokolu.

Punkt8
Podj~cie

uchwaly w sprawie zrnia11.y uchwaly 11.r XXII/191/2012 Rady Grni11.y Slaw11.o

z d11.ia 21 wrzes11.ja 2012r. w sprawie okresle11.ia zasad i trybu przeprowadze11.ia ko11.sultacji
z rnieszkancarni w sprawie 11.ada11.ia stalut6w jed11.ostkom pomocniczym Gmi11.y Slaw11.o.
W wyniku glosowa11.ia "za

przyj~ciem"-

13 glos6w, Rada Gminy

przyj~la

jed11.oglosnie

Uchwalft Nr XXIIlj203/20l2.
chwala sta11.owi zalgcz11.ik do protokolu.

Punkt 9
Podj~cie

uchwaly w sprawie zmia11.y w Uchwale Rady Gmi11.y Slaw11.o Nr XXII/192/2012

z d11.ia 21 wrzesnia 2012r. w sprawie uchylenia Uchwaly Nr IX/43/93 Rady Gmi11.y Slaw11.o
z d11.ia 26 marca 1993r. dotyczgcej ustalertia stawek czY11.szu za 1 m 2 obiekt6w budowla11.ych
przez11.aczo11.ych

11.a

prowadze11.ie

dzialalnosci

sportowo-rekreacyjnej,

kuIL-uraIno

rozrywkowej, uslugowo-ha11.dlowej polozo11.ej na tere11.ie grniny Slaw11.o.
W wyniku glosowa11.ia "za

przyj~ciem" -

Uchwal-r Nr XXIIlj204j20l2.
Uchwala sta11.owi zalgcz11.ik do protokolu.

13 glos6w, Rada Gminy

przyj~la

jed11.oglos11.ie

Punkt 10
Podj~cie

llchwaly w sprawie zrniany w Uchwale Rady Gminy Slawno Nr XXII/193/2012

z dnia 21 wrzesnia 2012r. w sprawie llchylenia Uchwa1y Nr XIII/84/96 Rady Gminy Slawno
z dnia 26 marca 1996 rokll dotyczi)cej llstalenia stawki czynszll za 1 m 2 budynk6w
gospodarczych polozonych na tereni e e rniny Slawno.
W wynikll glosowania "za przyj~ci em" - 13 gtos6w, Rada Grniny przyj(;>!a jednoglosnie

Uchwallt Nr XXIII/205/2012.
Uchwa1a stanowi za1'lcznik do protokoill.

Punkt 11
Podj~cie

w

llchwaly w sprawie zalicze nia do kategorii dr6g gminnych drogi dojazdowej

obr~bie

ewidencyjnym Warszkowo, gmina Slawno.

W wynikll glosowania "za

przyj~ci e m" -

13 glos6w, Rada Grniny

przyj~la

jednoglosrue

Uchwal'r Nr XXIII/206/2012.
Uchwa1a stanowi zal'lcznik do protokolu.
Punkt 12
Podj~cie

llchwaly

w

sprawie

llchwalenia

"Programll

wsp61pracy

Gminy

Slawno

z organizacjami pozarz'ldowyrni i innymi podmiotami na 2013 rok" .
W wynikll glosowania "za

przyj~ciem" -

13 glos6w, Rada Gminy

przyj~la

jednog1osrue

Uchwal'r Nr XXIIIj207/2012.
Uchwa1a stanowi za1'lcznik do protOkOtll.

Punkt 13
Podj~cie

uchwaly w sprawie podzialu Gminy Slawno na

okr~gi

ich granic i numer6w oraz liczby radnych wybieranych w kazdym
W wyniku glosowania "za
Uchwal~

przyj~ciem" -

wyborcze, llstalenia

okr~gu .

13 g10S0W, Rada Gminy

przyj~1a

jednog1osnie

Nr XXIII/208/2012.

Uchwa1a stanowi zal'lcznik do protoko1ll.

Punkt 14
Podj~ci e

uchwa1y w sprawie podzialll Gminy Slawno na stale obwody glosowania, llstalenia

ich granic i numerow oraz siedzib obwodowych kornisji wyborczych.

W wyniku gtosowania "za przy j~ci em" - 13 glosow, Rada Gminy przyj~la jcdnoglosnie
Uchwal~

Nr XXIII/209/2012.

Uchwala stanowi zalqcznik do protokotu .

Punkt17
Podjf;'cie uchwaly w sprawie wprowadzenia zwolniel1. od podatku od nieruchomosci.
Autopoprawka do uchwaly: w projekcie uchwaly rady Gminy Slawno w sprawie
Wprowadzenia zwolnien od podatku od nieruchomosci wprowadza sif;' nastf;'pujqce zmiany:
§ 1 pkt lit a otrzymuje nowe brzmienie:
"zajf;'te wylqcznie na prowadzenie slalulowej dzialalnosci w zakresie rozwoju kulturalnego
i oswiatowego spolecznosci lokalnej"
W wyniku glosowania po wprowadzonej autopoprawce "za przyjf;'ciem" - 13 glosow, Rada
Gminy

przyj~la

jednoglosnie

Uchwat~

Nr XXIII/210/2012.

Uchwala stanowi zalCjcznik do protokolu .

Punkt18
Podj~cie

uchwaty w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci.

W wyniku glosowania "za przyjf;'ciem" - 13 glosow, Rada Gminy
Uchwal~

przyj~la

jednoglosnie

Nr XXIII/211/2012.

Uchwala stanowi zalCjcznik do protokolu.

Punkt 19
Podjf;'c ie uchwaly w sprawie przystCjpienia do sporzqdzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Slawno, dla dzialek: nr 194/ 16, 194/ 17, 194/18,

194/19,194/20, 194/21 i cZf;'sci dzialki nr194/23 w

obr~bie

ewidencyjnym Kwasowo w

gminie Slawno.
Wprowadzenie autopoprawki polegajCjcej na : usuni f;'c iu z tytulu intencyjnej slowa "zroiany".
W slad za tym:
-§

1

otrzymal

brzmienie:

"Przystf;'puje

sif;'

do

sporzqdzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzermego Groiny Slawno dla dzialek: nr 194/16, 194/17, 194/18,

194/ 19, 194/20, 194/21 i cZf;'sci dzialki nr 194/23 w obrf;'bie ewidencyjnym Kwasowo w
gminie Slawno
-w § 3 usuni<;to punkl 2.
-usuni~to

§ 4.

Wyjasniel't udzielila W. Radzik: Zmiany wynikajq z istoly przysLqpienia do sporzCjdzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Slawno, dla dzialek:

nr 194/16, 194/17, 194/18, 194/19, ]94/20, ]94/21 i

cz~sci

dzialek nr 194/23 w

obr~bie

ewidencyjnym Kwasowo w gminie Slawno jako oddzielnie rozpatrywanego przeznaczenia
wyzej wymienionego obszaru nie zmiany w kontekscie obowiqzujqcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Slawno.
W wyniku glosowania po wprowadzonej autopoprawce IIza
Gminy

przyj~la

przyj~ciem" -

13 glos6w, Rada

jednoglosnie Uchwalcr Nr XXIII/212j20l2.

Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu.
Punkt20
Podj~cie

uchwaly w sprawie zmiany uchwaly Rady Gminy Slawno Nr XVIII/142/2012

z dnia 27 kwiehlia 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwod6w publicznych
szk61 podstawowych prowadzonych przez
W wyniku glosowania IIza

przyj~ciem" -

Gmin~

Slawno.

B fylos6w, Rada Gminy

przyj~la

jednoglosnie

Uchwalt( Nr XXIII/213/20l2.

Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu.

Punkt 20a
Podj~cie

uchwaly w sprawie powierzenia Gminie Miasto Slawno prowadzenia zadania

publicznego z zakresu organizacji opicki nad dziecmi w wieht do lat 3.
W wyniku glosowania IIza

przyj~ciem" -

13 glos6w, Rada Gminy

przyj~la

jednoglosnie

Uchwalt( Nr XXIIIj214/2012.

Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu.
Punkt 21

Przedstawienie informacji

0

stanie rcalizacji zadan oswiatowych Gminy Slawno za rok

0

stanie realizacji zadaIl oswiatowych Gminy Slawno za rok

szkolny 2011/2012.
Zalqcznik do protokolu.
Punkt22

Przedstawienie informacji
szkolny 2011/2012.
Zalqcznik do protokolu.
Punkt 23

Informacja W6jta

Gminy SlaV\rno z analizy danych

rnajqtkowych pracownik6w

urz~du

zawartych

w

oswiadczeniach

i kierownik6w gminnych jednostek organizacyjnych.

Zalqcznik do protokolu.
Punkt 24

Brak.

Punkt25
Wolne wnioski
W wolnych wnioskach Radni wraz z W6jtem
wprowadzenia regulaminu swietlic.

Sottysami poruszyli temat w sprawle

Punkt26
ZakOllczenie
Na zakOllczenie Przewodniczetca obrad dokonafa podsumowania i zamkniycia obrad XXIII
Sesji Rady Gminy Stawno.

Integralnq cZfscill protokolu jest nagranie z sesji dolqczone do protokolu.
Protokolant:

PRZ~' ~~PrNI \ - .. ':.

<1

, )11T~mlny

ta Holowata

LISTA OBECNOSCI

Radnych na XXIII Sesji Rady Gminy Slawno w dniu 29 pazdziemika 2012 rok

1. Stefan Los

Boleszewo

2. Marta Holowata

Kwasowo

3. Magdalena Kieldanowicz

Rzyszczewo

4. Wladyslaw Wi'tcek

Bobrowiczki

S. Jerzy Hartw j ch

Slawsko

6. Marianna Szamiel

Slawsko

7. Zbigniew J akuszczonek

Radoslaw

8. Irena Pielecka

Warszkowo

9. Lechoslaw Szach

Warszkowo

10. Jan Franas

Warszkowo

Il. Wiesbw Dowbusz

Wrzesnica

12 . Miloslaw Borowski

Noskowo

13. Jozef Salusz

Gwiazdowo

l4. Ryszard Blaszczyk

.1aniewice

1S. Maciej Stanislawski

L'ttowo
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