PROTOKOt NR XXIV 2012

z obrad Sesji Rady Gminy Slawno w dniu 23 listopada 2012r.

Sesja odbyla

si~

w swietlicy wiejskiej w Gwiazdowie.

Sesj~ rozpocz~to 0

godz. 1200 a zakonczono

013 00 .

Na stan 15 Radnych w Sesji uczestniczylo 13 Radnych co stanowi 86,67 % stanu Rady.
Nieobecni: S.Los, M.szamiel- usprawiedliwieni .
W Sesji uczestniczyli: Wojt Ryszard Stachowiak,

Zast~pca

Wojta Artur Cir6g, Sekretarz

Grniny Marta Rosenkiewicz-J6iwiak, Vice Skarbnik Grniny Anna Jaszczyk , Pracownik RI
Andrzej Kaimierczyk, Kierownik RGPO Ryszard Lesniewski, Dyrektor GZO Anna Fikier,
Sekretarz Starostwa Sebastian Deren, Soltysi oraz mieszkancy..
Otwarcia Sesji dokonala Przewodniczqca Rady Gminy p. Marta Holowata i powitala
wszystkich obecnych.

Nast~pnie

na podstawie listy obecnosci Radnych, slwierdzila

wymagane kworum do przeprowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwal.

Przewodniczqca poinformowala

0

pismie od W6jta z prosbq 0 dokonanie zrnian

w porzqdku obrad XXIV Sesji Rady Grniny Slawno:
•

Wprowadzenie projektu uchwaly w sprawie

zaciqgni~cia

kredytu na finansowanie

planowanego deficytu budzetu Gminy Slawno.
Radni jednoglosnie glosowali za wprowadzeniem projeklu.

1. Otwarcie Sesji:
• stwierdzenie kworum,
•
2.

przyj~cie

Przyj~cie

porzqdku obrad.

protokolu z XXIII Sesji Rady Gminy.

3. Informacja W6jla Gminy

0

reali zacji zadan w okresie

mi~dzy

sesjami.

4. Wnioski i zapytania (interpelacje) Radnych.
5.

Podj~cie

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

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

6.

Podj~cie

uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Slawno

na lata 2012-2018.
6a.

Podj~cie

uchwaly w sprawie zaciggni<;cia kredylu na finansowanie planowanego

deficylu budzelu Gminy Slawno.
7.

Podj~cie

uchwaly

w

sprawie

ustalenia

wysokosci

slawki

procentowej

oplaty

adiacenckiej z tytulu WZroSh.l wartosci nieruchomosci w wyniku podzialu.
8.

Podj~cie

uchwaly

w

sprawie

ustalenia

wysokosci

stawki

procentowej

oplaty

adiacenckiej z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci spowodowanego budowq
urzqdzen infrastruktury technicznej .
9.

Podj~cie

uchwaly w sprawie zmiany uchwaly Nr XIII/92/2011 z dnia 07 listopada

2011 r. w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od srodk6w transportowych
na terenie Gminy Slawno.
10.

Podj~cie

uchwaly w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w

wod~

i zbiorowe odprowadzenie sciek6w.
11.

Podj~cie

uchwaly w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomosci stanowigcego

regionalnq pomoc inwestycyjnq w sektorze turystyki na terenie Gminy Slawno.
12.

Podj~cie

uchwaly w sprawie

przyj~cia

Regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku na

terenie Gminy Slawno.
13.

Podj~cie

w

uchwaly w sprawie szczeg6lowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug

zakresie

odbierania

odpad6w

komunalnych

od

i zagospodarowania tych odpad6w w zamian za uiszczonq
odpad6w komunalnych,
14.

Podj~cie

cz~stotliwosc

wlascicieli
oplat~,

nieruchomosci

w szczeg6lnosci ilosci

i spos6b swiadczenia uslug.

uchwaly w sprawie mctody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi oraz ustalenie oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomosci zamieszkalych.
15.

Podj~cie

uchwaly w sprawie ustalenia terminu,

cz~stotliwosci

i trybu uiszczania oplaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
16.

Podj~cie

uchwaly w sprawie wzoru deklaracji

0

wysokosci oplaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi skladanej przez wlasciciela nieruchomosci.
17. Odpowiedzi na wnioski i zapytania (interpelacje) Radnych.
18. Wolne wnioski.
19.

Zamkni~cie

sesji.

Punkt 1

Radni jednoglosnie

przyj~li

porzgdek obrad po wprowadzonych zmianach.

Punkt2
Przyj~cie

protokolu z XXIl1 Sesji Rady Cminy.

W wyniku glosowania Radni

przyj~li

protok61 jed.noglosnie.

Punkt3

Informacja
W6jta
Gminy
( zalqcznik do protokolu).

0

realizacji

zadan

w

okresie

mi~dzy

Sesjami

Punkt4

Radny ]. Hartvvich: zaproponowal, aby

nast~pne

dozynki zorganizowac w Slawsku.

Punkt5
Podj~cie

uchwaly w sprawie zmian w uchwale nr XV /115/2011 Rad.y Gminy Slawno
z dnia 30 grudnia 2011 roku dotyczgcej uchwalenia budzetu Gminy Slawno na 2012.

W wyniku glosowania "za

przyj~ciem" -

13 glos6w, Rada Cminy

przyj~la

jednoglosnie

Uchwal t Nr XXIV/215/2012.

Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu
Punkt6
Podj~cie

uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Slawno

na lata 2012-2018.
W wyniku glosowania "za

przyj~ciem" -

13 glos6w, Rada Gminy

przyj~la

jednoglosnie

Uchwal t Nr XXIV/216/2012.

Uchwala stanowi zalgcznik do protokolu

Punkt 6a
Podj~cie

uchwaly w sprawie

budzetu Gminy Slawno.

zaciqgni~cia

kredytu na finansowanie planowanego

deficytu

W wyniku glosowania "za

przyj~ciem" -

13 glos6w, Rada Gminy

przyj~la

jednoglosnie

Uchwalf Nr XXIV/217/2012.
Uchwala stanowi zalqcznik do protokotu .

Punkt7
Podj~cie

uchwaly w sprawie ustalenia wysokosci stawki procentowej oplaty adiacenckiej

z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci w wyniku podzialu.

W wyniku glosowania "za

przyj~ciem" -

13 glos6w, Rada Gminy

przyj~la

jednoglosnie

Uchwalf Nr XXIVj218/2012.
Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu

Punkt8
Podj~cie

uchwaly w sprawie ustalenia wysokosci stawki procentowej oplaty adiacenckiej

z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci spowodowanego budowq urzqdzen infrastruktury
technicznej.
W wyniku glosowania "za

przyj~ciem" -

13 glos6w, Rada Gminy

przyj~la

jednoglosnie

Uchwalf Nr XXIVj219/2012.
Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu

Punkt9
Podj~cie

uchwaly w sprawie zmiany uchwaly Nr XIIIj92/2011 z dnia 07 listopada

2011 r. w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od srodk6w transportowych
na terenie Gminy Slawno.

W wyniku glosowania " za

przyj~ciem" -

13 glos6w, Rada Gminy

przyj~la

jednoglosnie

Uchwalf Nr XXIVj220j2012.
Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu

Punktl0
Podj~cie

uchwaly w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w

i zbiorowe odprowadzenie sciek6w.

wod~

W wyniku glosowania "za przyj(;:ciem" - 13 glosow, Rada Cminy
Uchwal~

przyj~la

jednoglosnie

Nr XXIV/221/2012.

Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu

Punktl1
Podj~cie

uchwaly w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomosci stanowiqcego

regionalnq pomoc inwestycyjnq w sektorze turystyki na terenie Grniny Slawno.
W wyniku glosowania "za
Uchwal~

przyj~ciem" -

13 glosow, Rada Gminy

przyj~la

jednoglosnie

Nr XXIV/222/2012.

Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu
Punkt12
Podj~cie

uchwaly w sprawie

przyj~cia

Regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku

na terenie Gminy Slawno.
Wyjasnien udzielil Wojt Ryszard Stachowiak.
W wyniku glosowania "za
Uchwal~

przyj~c iem" -

13 glosow, Rada Grniny

przyj~la

jednoglosnie

Nr XXIV/223/2012.

Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu

Punkt 13
Podj~cie

w

uchwaly w sprawie szczegolowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug

zakresie

odbierania

odpadow

komunalnych

od

i zagospodarowania lych odpadow w zamian za uiszczonq
odpadow komunalnych,

cz~stotliwosc

wlascicieli
oplat~ ,

nieruchomosci

w szczegolnosci ilosci

i sposob swiadczenia uslug.

Wyjasnien udzielil Wojt Ryszard Stachowiak.
W wyniku glosowania "za
Uchwal~

przyj~ciem" -

13 glosow, Rada Gminy

przyj~la

jednoglosnie

Nr XXIV/224j2012.

Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu

Punkt 14
Podj~cie

uchwaly w sprawie metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi oraz ustalenie oplaly za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla nieruchomosci zamieszkalych.

Wyjasnien udzielil W6jt Ryszard Stachowiak.
W wyniku glosowania "za
przyj~la

wiE;'kszoscig glosow

przyj~ciem" Uchwal~

12 glosow, "Wstrzymujqcy" - 1 glos, Rada Gminy

Nr XXIV/225/2012.

Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu
Punkt 15
Podj~cie

uchwaly w sprawie ustalenia terminu, cZE;'stotliwosci i trybu uiszczania oplaty

za gospodarowanie odpadarni komunalnymi.
W wyniku glosowania "za przyjE;'ciem" - 13 f,"losow, Rada Gminy przyjE;'la jednof,"losnie
Uchwal~

Nr XXIV/226/2012.

Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu
Punkt 16
PodjE;'cie uchwaly w sprawie wzoru deklaracji

0

wysokosci oplaty za gospodarowanie

odpadami komunalnyrni skladanej przez wlasciciela nieruchomosci.
W wyniku glosowania "za przyjE;'ciem" - 13 glosow, Rada Gminy przyjE;'la jednoglosnie
Uchwal~

Nr XXIV/227/2012.

Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu
Punkt17
Odpowiedzi:
Wojt Ryszard Stachowiak: bardzo siE;' cieszE;' z deklaracji zlozonej przez Radnego I-lartwicha,
zorganizowania Dozynek Grninnych 2013 w Slawsku.

Punkt 18
Wolne wnioski
P. Konwerski Soltys Noskowa: ezy zniknq plastikowe pojemniki na smieei w wioskaeh.
R. Lesniewski: poinforrnowal, ze w trzech miejseowoseiach zostaly wyznaczone miejsca
do sktadania opon.
L.Kryszewska Soltys Radoslawia: jak
Jakie parametry majq miec pojemniki.

b~dzie

rozwiqzana sprawa z pojemnikami na smieci,

W6jt R. Stachowiak: Pojemniki zapewnia wbsciciel nieruchomosci. Kazdy wlasciciel
nieruehomosei musi miec sw6j pojemnik. Pojemniki od 80 1.
K.Kruk Soltys L~towa: kto rna sprzqtac, przy przystankach, Sq worki na smieci, kto rna
to wywiez.c.
Radny J. Franas: firma, kt6ra

b~dzie

miala

umow~

z Gminq b~dzie to wywozic.

L.Kryszewska: co z Warginiq, zadna firma do tej pory nie chciala podjqc

si~

wywozenia

z tego terenu smieci.
W6jt R. Stachowiak: smieci

b~dct

odbierane z kazdej miejscowosci z Wargini r6wniez.

Punkt19
Zakonczenie
Na zakonczenie Przewodniczctca obrad dokonaia podsumowania i

zamkni~cia

obrad XXIV

Sesji Rady Gminy Siawno i zaprosita wszystkich na oficjalne otwarcie drogi w Gwiazdowie.
Integraln~ cz~sci~

Protokolant:

protokolu jest nagranie z sesji

dol~czone

do protokolu.

Sprawozdanie z dzialalnosci W6jta w okresie mirdzy sesjami
od 29 paidziernika do 22 listopada 2012 r.

ORGANIZACJA PRACY URZI;:DU i GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACY]NYCH,
w tyro zrealizowane zadania z zakresu kultury, promocji, sportu i zdrowia

1. Do 30 listopada trwajq konsultacje spoleczne w sprawie projektow statutow solectw
Gminy Slawno. Do dnia dzisiejszego do Urz~du Gminy Slawno wplynql jeden
wniosek w tej sprawie.
2. W konsekwencji uchwal podejmowanych przez Rad~ Gminy skomunalizowano w
smnie 9 nieruchomosci i przej~to 3 nieruchomosci z zasobow ANR, ktorych lqczna
powierzchnia wynosi blisko 10 ha.
PRZETARGI
1. Rozstrzygni~to nast~puj'lce post~powania przetargowe i podpisano umowy
z wykonawcami:
• Rownanie nawierzchni drog gruntowych za pomocq rowniarki samojezdnej na
dlugosci ponad 19 km - umow~ podpisano z Przedsi~biorstwern Wielobraniowym
Ireneusz Jagielski z Wrzesnicy;

•

Roboty dodatkowe przy przebudowie drogi grninnej w Gwiazdowie - Wykonawca
STRA BAG Sp. z 0.0.

•

Naprawa

drogi

Przedsi~biorstwo

grnirmej
w
miejscowosci
Warszkowko
Drogowe DROBET Tadeusz Bros ze Slawna

Wykonawca

• odsniezanie drog gminnych i wewn~trznych na terenie Gminy Slawno w sezonie
zirnowyrn 2012-2013 z podziatem na cztery rejony - umowy podpisano 21listopada z
nast~pujqcyrni Wykonawcarni:
-

Rejon I - Slawomir Siudek, Slawsko

-

Rejon II - Uslugi Transportowe i Lesne Bogdan Tulula, Janiewice

-

Rejon III - HYDROGEOTECH Marcin L.i.nski, Bobrowiczki

-

Rejon IV - Slawomir Siudek, Slawsko

2. Ogloszono przetarg na:
• Odbior i transport niesegregowanych odpadow kornunalnych i odpadow
selektywnie zbieranych (tworzywa sztuczne, szklo) z terenu Gminy Slawno w okresie
od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 - oferty przyjmowane Sq do dnia 29 listopada
do godz. 9.30.
• GOPS w Slawnie oglosil przetarg na dozywianie uczni6w szkol podstawowych
i gimnazjow z terenu Gminy Slawno w okresie od 2 stycznia do 28 czerwca 2013
i od 2 wrzesnia do 20 grudnia 2013 r. - przyjrnowanie ofert do dnia 28 listopada do
godz.9.30.
INWESTYCJE
1. Zakor1czono prace przy przebudowie drogi w Gwiazdowie - dzisiaj otwarcie.
2. Wykonano remont drogi grninnej w Radoslawiu.

3. Zakonczono realizacj~ zadania polegajqcego na przebudowie b udynku oddzialu
przedszkolnego przy SP w Warszkowie.
4. Rozpocz~to remont sali gimnastyeznej w SP w Warszkowie. Zakres prae obejmuje
wymian~ konstrukcji podlogi w miejscaeh zniszczonyeh przez grzyhy, eyklinowanie i
malowanie ealej powierzchni parkietu.
5. Do Starosty ::aawienskiego zlozono wniosek 0 wydanie pozwolenia n a przebudow~
budynku szkoly podstawowej w Gwiazdowie na przedszkole.
SRODKI ZEWNI;;TRZNE
1. Podpisano umow~ 0 dotacj~ w kwoeie finansowanie 1182 502,80 zl ramaeh
Programu Ope racyjnego Kapital Ludzki projektu pn: "Edukacja przedsz kolna drogq
do sukeesu w Gminie Slawno" .
2. Wniosek Gminy Slawno zlozony do WUP w Szczecinie 0 dofinansowanie utworzenia
w Boleszewie punktu przedszkolnego znalazl sifi! na 4 miejscu listy rankingowej i
otrzyma w sparcie w kwocie blisko 290 tys. zl. Obeenie trwa e tap n gocjacji zapis6w
wniosku .
3. Z Partnerstwa Oorzecza Slupi otrzymano potwierdzenie przyznania d ofinansowania
w ramaeh PROW zadania pn. "Budowa i w yp osazenie teren6w rekreaeyjnyeh w
miejseowosd ach Warszkowo i Warszk6wko w minie Slawno".
4. Do WUP w Szezecinie zlozono wniosek w rarnaeh Ozialania 9.5 POKL na kurs dla
swietliczanek z zakresu opieki nad dzieCmi i organizacji p racy na swietlieaeh
w iejskich.
WSP6t.PRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZJ\DO WYMI
W ramach malyeh dotacji przyznano dofinansowanie w kwocie 1.800 zl Stowarzyszeniu na
Rzecz Rozw oju Wsi Zukowo, L~towo, Brzescie " M ala Ojczyzna" na realizacj~ zadania
pub licznego pn. "Rozmawiamy po angielsku" - program n auki i/i!zyka angielskiego dIa
uezni6w Szkoly Podstawowej w Zukowie".
OSWIATA
1. Wszy sey d yr k torzy szk61 gminnych oraz jeden z pracownik6w G minnego Zespolu
Oswiaty wzi~ udzial w szkoleniu z zakresu ochrony danyeh osobowych.
2. W elu ustalenia podzialu wydatk6w budZ towyeh na poszczeg6lne jednostki
oswiatowe w 2013 roku, w dniu 9 listop ada odbylo si~ spotkanie W6jta
z dyrektorami szk61 i Dyrektorem GZO.

ZARZJ\DZENIA W 6JTA (10 pozycji)
•
Zarzqdzenie Nr 89/2012 W6jta Gminy Slawno z dnia 29 paidziernika 2012 roku w w
budzecie Gminy Slawno na 2012 r.
Zarzqdzenie Nr 90/2012 W6jta Gminy Slawno z dnia 31 p afdziernika 2012 roku w
•
sprawie zmian w budzecie Gminy Slawno na 2012 r.
Zarzqdzenie Nr 91/2012 W6jta Gminy Sla wno z dnia 7 listop ada 2012 r. w sprawie
•
powolania Gminnej Komisji Rozwiqzywania Problem6w AlkohoIowych.

•

•

•
•

•

•
•

Zarz'!dzenie Nr 92/2012 W6jta Gminy Slawno z dnia 12listopada 2012 r. w sprawie
ustalenia stawek czynsz6w za dzi e rzaw~ grunt6w stanowi,!cych wlasnosc Gminy
Slawno z przeznaczeniem na cele roIne
Zarz'!dzenie Nr 93/2012 W6jta Gminy Slawno z dnia 12listopada 2012 r. w sprawie
powierzenia obowi,!zk6w Kierownika Gminnego Osrodka pomocy Spolecznej w
Slawnie
Zarz'!dzenie Nr 94/2012 W6jta Gminy Slawno z dnia 13listopada 2012 r. w sprawie
zmian w budZecie Gminy Slawno na 2012 r.
Zarz'!dzenie Nr 95/2012 W6jta Gminy Slawno z dnia 14listopada 2012 r. w sprawie
okreslenia wysokoSci stawek czynszu najmu za lokale uiytkowe stanowi,!ce wlasnosc
Gminy Slawno
Zarz'!dzenie Nr 96/2012 W6jta Gminy Slawno z dnia 15listopada 2012 r. w sprawie
przedlozenia projektu uchwaly budzetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem oraz
projektu uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Zarz'!dzenie Nr 97/2012 W6jta Gminy Slawno z dnia 15listopada 2012 r. w sprawie
zmiany Zarz'!dzenia W6jta Gminy Slawno Nr 27/2011 z dnia 30 marca 2011 r.
Zarz'!dzenie Nr 99/2012 W6jta Gminy Slawno z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie
powolania komisji do odbioru rob6t na zadaniach pod nazw'!:
1. naprawa drogi gminnej w m. Warszk6wko,
2. naprawa drogi gminnej w m. Radoslaw w gminie Slawno

