PROTOKOt NR XXVII 2013

z obrad Sesji Rady Gminy Slawno w dniu 27lutego 2013r.

Sesja odbyla
Sesj{;'

si~

w

roz pocz~to 0

Ur z ~dzie

Gminy Sl awno.

godz. 1000 a zakol1czono

0

11 lIo.

Na stan 15 Radnych w Sesji uczestniczylo 15 Radnych co stanowi 100% slanu Rady.
W Sesji uczeslTliczyli: W6jt Ryszard Stachowiak, Zast{;'pca W6jta Artur Cir6g, Sekretarz
Gminy Marta Rosenkiewicz-J6iwiak, Skarbnik Gminy Renata Lilwi.n , Sekretarz Powiatu
Sebastian Derel1 oraz Soltysi.
Olwarcia Sesji dokonala PrzewodniczCjca Rady Gminy p . Marta Holowata i powitala
wszystkich obecnych. Nast{;'pnie na podstawie listy obecnosci Radnych, stwierdzila
wymagane kworum do przeprowadzcnia obrad i podejmowania prawomocnych uchwal.

PrzewodniczCjca poinformowala
w porzCjdku obrad XXVII Sesji
•

Wycofanie

Z

0

pismie od W6jta z prosbCj

I~ady

0

dokonani e zmian

Cminy Slawno:

porzCjdku obrad projeklu llchwaly w sprawie okreslenia lygodniowego

obowiCjzkowego wymiaru godzin zaj<;,c dla nauczycieli realizujqcych w ramach
stosunku pracy obowiCjzki okreslone dla stanowisk

0

roznym tygodniowym

obowiCjzkowym wymiarze godzin,
Radni jednoglosnic glosowali za wycofaniem z porz'!dku obrad projektu uchwaly.
•

Wycofanie z porzCjdku obrad projektu llchwaly w sprawie ustalenia lygodniowego
obowiCjzkowego wymiaru godzin zaj<;,c dla nauczycieli grupy mieszanej 5-61atk6w.
Radni jednoglosnie glosowali za wycofanicm

1. Otwarcie Sesji:
• shvierdzenie kworum,
• przyj{;'cie porzCjdku obrad.
2.

Przyj~cie

protokolu z

xxvr Sesji Rady Gminy.

"L

porz'!dku obrad projcktu uchwaly.

Informacja vV6jla Gminy

4.

Wnioski i zapytania (interpelacjc) Radnych.

5.

Odpowiedzi na wnioski i zapyLania (interpelacje) Radnych.

6.

Podj~cie

0

realizacji zadar'l w okresic

mi~(lzy

3.

sesjami.

uchwa1y w sprawie zmian w uchwale nr XXV/229/2012

I~ady

Gminy 51awno

z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budzelu Gminy 51awno na 2013 r.
7.

Podj~cie

uchwaly w sprawie uchwalenia sLatut6w solectw Gminy 51awno.

S.

Podj~cie

uchwaly w sprawie oplat cmentarnych.

9.

Podj~cie

uchwaly w sprawie zmiany uchwaly Nr XIX/l06/200S Rady Gminy 51awno

z dnia 17 grudnia 200S r. w sprawie przyslqpienia do sporzqdzenia zmiany miejscowe8'o
planu za8osp odarowania przcs Lrzcnncgo gminy slawno dla lokalizacji elektrowni
wia lrowych w

cz~sci

obr<;?bu ?,eodczyjnego Rzyszczewo, Bobrowiczki, Bobrowice

i 13oleszewo w 8'minie 51aw110 w /,akrcsie Lresci zalqcznika 8 raficznego do w / w
uchwaly.
10. PodjyCle uchwaly w sprawie za miaru likwidacji oddzialu przedszkolnego w 5zkole
Podstawowej im. Generala 5tefana Roweckiego - Grata w Zukowie.
1].

Podj~cie

uchwaly w sprawie za miaru likwidacji oddzialu przedszkolnego

H'

Szkole

Podstawowej w e Wrzesnicy.
12.

Podj~cie

uchwaly w sprawie za mlaru likwidacji oddzialu przedszkolnego w Szkole

Podstawow ej im. Jana Koch a nowskiego w Slawsku.
13.

Podj~cie

uchwaly w sprawie za miaru Ii kw idacji oddzialu przedszkolnego w Szkole

Podstawowej im. Zolnierzy Armii Krajowcj w Warszkowie.
14. Wycofana.
15. Wycofana.
16.

Po dj ~c ie

uchwaly w sprawie ulworzenia Zespolu Szk61 we Wrzesnicy .

17. Spraw ozdanie z wysokosci srednich wyna grodzell nauczycieli za 2012 rok.
lS. Wolne wnioski.
19.

Zamkni~ci e

sesji.

Punktl
Radni jednog1osnie

przyj~li

porzq d ek obrad po wprowadzonych zmianach.

Punkt2
Przyj~cie

protokolu z XXVI 5esji Rady Gm.iny.

W wyniku glosowania Radni

pr7.yj~li

prolok61 jednoglosnie.

Punkt3

Informaeja
W6jLa
Gminy
( zalqeznik do prolokolu).

0

reali zaeji

Zadal1

w

okresie

mit;'dzy

Sesjami

Punkt4
Radny 1. Safusz: na terenie Gminy czr;sc swictlic zostafa jut wyrcmontowana, czy jest jakis
harmonogram remontu pozostafych swietlic?

Radny R. Blaszczyk: zwr6cif si~ 7. pylaniem do Sekretarza Starostwa Powiatowego co z droget
z Brzescia do Janiewic?
Jak b~dzie przebiegac remont drogi na Przyby~owo?
Radny W. Dowbusz: zwr6eil si~ z pytaniem do Sekretarza Slarostwa Powiatowego co z
drogq do Wrzesniey, jej stan jest straszny. Trzeba jg wyremontowac porzgdnie, a nie latac.
Radna M. Szamiel: zapytala, ezy jak zrobimy wyjqtek dot. ziemi w Warszkowie
p.Bernaekiego), ezy b~dziemy robic tak w przyszlosei?

(dot.

Radna M. Kieldanowiez: uwazam, zc przedszkola Lo dobry pomysl, im dzieei szybeiej ZaeZllq
lym lepiej. Solidna podstawa do dalszej nauki. Nicpokoi mni c fakt, ze lqezymy szkoly w
zespoly.
Punkt5

W6jt R. Stachowiak : Noskowo, byla Lo najbardziej zaniedbana wid. Noskowo i Tychowo
to Set obecnie dwie swietlice, kt6re bYfY w pierwszej kolejnosci do remontu. Z wiatrak6w
wpfywa 1,7 min podatku z wiatrak6w.
Ze srodk6w DLGR wykorzystalismy juz wszystkic srodki.
Zaproponowalem zrobienie projektu na budow~ swietlicy w Radosfawiu. Jak b~dzie nab6r
do PROW, b~dziemy sldadac wniosek.
JeSli chodzi

0 drog~

na PrzybYfoWO, na dniach

b~dzie

ogfoszony przetarg na kruszywo.

OdpowiedZ dla Radnej Szamiel: gmina nie l11a prawa sprawdzac, czy ktos ma tam dziafki czy
nie, to jest vvyjqtkovva sytuacja.
Sekretarz Powiatu S. Deren: jesli chodzi 0 drog~ 13rzeScie-Janiewice, jcsli dostaniemy zgod~
na wycink~ 200 drzew to b~dzie dobrzc, natomiast mamy pozwolenie na wycink~ 98 drzew.
ezy uzyskam y na to zgod~ nie wicm.
Droga we WrzeSnicy, zostaly tam z lecone remon!y, obecnie aura jest niesprzyjajetca.

Punkt6
Podj~cie

uehwaly w sprawie zrnian w uehwale nr

xxv /229/2012

Rady Grniny Slawno

z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uehwalenia budzeLu Gminy Slawno na 2013 r.
Wyjasnien udzielila Skarbnik R. Litwin.
Brak uwag.

W wyniku glosowania "za

przyj~ciem" -

15 glos()w, Rada Gminy przyjt;la jednoglosnie

Uchwal t Nr XXVII/252j2013.

Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu

Punkt7
Podjt;cie uchwaly w sprawie uchwalenia stalulow soleclw Gminy Slawno.
WyjasnieI'l udzielila Sekretarz gmin. M. Rosenkiewicz-Jozwiak.
Brak uwag.
W wyniku glosowania "za przyjt;ciem" - 15 glosaw, Rada Gminy

przyj~la

jednoglosnie

Uchwal£ Nr XXVIV253/2013.

Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu

Punkt8
Podj~cie

uchwaly w sprawie opial cmenlarnych.

Wyjasniel1. udzielil Wajt Ryszard Stachowiak.
Brak uwag.
W wyniku glosowania "za przyj'iciem" - 13 glos()w, " Wslrzymujqcych" -2 glosy
przyjt;la wit;kszosciq glosow

UchwaI~

I~ada

Gminy

Nr XXYII/254j2013.

Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu.

Punkt9
Podj~cie

uchwaly w sprawie zmiany uchwaly Nr XIX/106/2008 I\ady Gminy Slav-mo

z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawi !? przyslqpienia do sporzqdzenia zmiany miejscowego
planu

zagospodarowania

wia trowych

w

cz~sci

przestrzennego

obr~bu

gminy

e,eodezyjnego

slawno

Rzyszczewo,

dla

lokalizacji

elektrowni

Bobrowiczki,

Bobrowice

i Boleszewo w gminie Slawno w zakresie lresci zaIqcznika graficznego do w /w uchwaly.

Brak uwag.
W wyniku glosowania "za
przyj~la

przyj~ciem" -

14 glos()w, "Wstrzymujqcych" -1 gIosy Rada Gminy

wit;kszosciq gtos6w Uchwal t Nr XXYIV255/2013.

Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu.

Punkt10
Podj~cie

uchwaly w sprawie zamiaru likwidacji oddzialu przedszkolnego w Szkole

Podstawowej im. Generala Stefana Roweckiego - Grota w Zukowie .
Wyjasnien udzielil Wojt R. Stachowiak.

W wyniku glosowania "za
przyj~la wi~kszosciq

przyj~ciem " -

13 glosow, "Wstrzymujqcych" -2 glosy Rada Gminy

glosow Uchwal t Nr XXVII/256/2013.

Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu .
l'unkt 11
Podj~cie

uchwaly w sprawic zamiaru likwiuacji oddzialu przedszkolneE;o w Szkolc

Podstawowej

Vie

Wrzesnicy.

W wyniku glosowania "za
przyj~la wi~kszosciq

przyj~ci e m" -

glosow

Uchwal~

13 glosow, "Wstrzymujqcych" -2 glosy Rada Gminy

Nr XXVII/257/2013.

Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu.
Punkt 12
Podj~cie

uchwaly w sprawie zamiaru likwidacji oddzialu przcdszkolnego w Szkole

Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Slawsku.
W wyniku glosowania "za
przyj~la wi~kszosciq

przyj~ciem" -

14 g1050w, "Wstrzymujqcych" -1 glosy

r~ada

Gminy

810sow Uchwalf Nr XXVII/258/2013.

Uchwala stanowi zalqcznik do proLokolu .

Punkt 13
Podj~cie

uchwaly w sprawie zamiaru likwidacji oddzialu przedszkolnego w Szkole

Podstawowej im. Zolnierzy Armii Krajowej w Warszkowie.
W wyniku glosowania "za
przyj~la wi~kszosciq

przyj~ciem" -

13 glos()w, "WsLrzymujqcych" -2 glosy Rada Gminy

glosow Uchwalf Nr XXVIV259/2013.

Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu.
l'unkt 16
Podj~cie

uchwaly w sprawie utworzenia Zespolu Szkol we Wrzesnicy.

W wyniku glosowania " za przyjr;cic m" - 11 glosow, " WsLrzymujqcych" -4 glosy Rada Gminy
przyj~la wi~kszosciC)

glosow Uchwal'r Nr XXVII/260j2013.

Uchwala stanowi zalC)cznik do proLokolu.
Punkt17

Sprawozdanie z wysokosci srednich wynagrodzen nauczycieli za 2012r. prz(·dstawil W6jt R.
Stachowiak( zalqcznik do protokolu).

Punkt 18
Wolne wnioski:

PrzewodniczC)ca M. Holowata: przedstawila pismo dol. Biegu im. Asi Kenig, zaproponowala
Radnym, aby ufundowali Puchar. Poinformowala rowniei. , ze dnia 23 marca br. KGW z
Kwasowa organizuje licytacje, na kt(mj zaprasza wszysLkich. Licytacja rna na celu pomoc
Adrianowi, chIopcu kt6ry mial wypadck i jesL w spiC)czce, pOLrzebuje

pieni~dzy

na

rehabilitacj~.

Radny L. Szach:21 marca 2013r. jes t organizowany Wieczor na Ludowo, uC zeS LTliczyc

b~dq

dwa zespoly z naszego terenu "Wrzosy" i " Wrzesniczanki". Chcialbym , aby uczestniczyli w
tym Soltysi.
Soltys Brzescia A.

J~dr zejczyk:

gdzie b<;>dq zapisy do szkoly dla dzieci majC)ce obowiC)zek ,,0".

W6it R. Stachowiak: Rodzice skIadaiC) wnioski do Dyrektorow szkoltak jak do tei pary.

Soltys Noskowa P. Konwerski:

pod zi ~ kowal,

za Lo i.e udalo sifi podpisac

umow ~

na remont

swietlicy w Noskowie.

Radna M. Szamiel: czy

b~dzie

doswicLlcnic w Slawsku , Lam gdzie jesL stare boisko

Lam

gdzie Pan Dere}') mieszka.
W6jt R. Stachowiak: podpisalem

umow~

na doswietlenie Wrzesnica , Slawsko.

Radny M. Borowski: w zwiC)zku inwestycjq kanalizacyjnq Wrzesnica, Warszkowko,
Tychowo, czy jest moiliwosc d olC)czyc do tego Noskowo.
Wojt R. Stachowiak: nie ma mowy, sama dokumentacja trwa 1,5 roku, Noskowo ma
kanalizacj~.

Punkt19
Zakonczenie

Na zakOllczenie Przewodniczqca obrad dokonaia podsumowania i zamkniycia obrad XXVIr
Sesji Rady Gminy SfaWnO.
Integraln~ cz~sci~

protokolu jest nagranie z scsji dol~czone do protokolu.

Protokolant:

CZA.CA

'li r

~

~

inY

olowata

f

Sprawozdanie z dzialalnosci W6jta w okresie mi?dzy sesjami
od 24 stycznia do 26 lutego 2013 r.

ORGANIZACJA PRACY URZ~DU i GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH,
w tym zrealizowane zadania z zakresu kultury, promocji, sportu i zdrowia
1. W dniu 18 lutego br. powierzono obowiqzki Kierownika Gminnego Osrodka Pomocy
Spolecznej w Slawnie pani Marcie Karbowiak i udzielono jej stosownych upowaznien do
pelnienia powierzonej funkcji.
2. Urzqd Grniny wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaci61 Warszkowa oraz Solectwem L~towo
zorganizowal spotkanie Klubu Mors6w Wiking z Postornina z rnieszkaflcarni Grniny
Slawno. W dniu 24 lutego odbyla si~ pierwsza kqpiel Mors6w w jeziorze L~towskirn.
3. Do Komisji Heraldycznej dzialajqcej przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji po raz
trzeci wyslano do zaopiniowania projekty herby, flagi i piecz~ci Grniny Slawno. Tym
razem naniesiono wszystkie poprawki sugerowane przez Kornisj~ w poprzedniej
korespondencji. Kornisja ma 3 rniesiqce na dokonanie oceny przedlozonych projekt6w.
Bez pozytywnej oceny Kornisji Rada Gminy nie zatwierdzic symboli grninnych.
4. W ramach. srodk6w pozyskanych z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej opracowano map~ rzeki Wieprzy zawierajqca map~ Grniny Slawno.
Mapa zostaia wydana w 1500 egz. - cz~sc z nich zostanie przekazana do punktu
informacji turystycznej zlokalizowanego w budynku Dworca Kolejowego w Slawnie.
5. Lqcznie wydzierzawiono 18,58 ha gruntow grninnych za
dzierzawnego 3.054 zl.

kwot~

rocznego czynszu

ZAMOWIENIA PUBLICZNE - POST~POW ANIA ROZSTRZYGNI~TE:
l. 30 stycznia podpisano z ENERGf\ 05WIETLENIE umow~ na "Swiadczenie uslug

oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Slawno w 2013 r."
2. Dnia 18 lutego pod pisano umow~ z Konsorcjurn GEO-TRANS Pawel Szelqg, Uslugi
Geodezyjne GEOMAP Pawel Walaszczyk na swiadczenie Uslug w zakresie prac
geodezyjno - kartograficznych, gleboznawczej klasyfikacji gruntow oraz rzeczoznawstwa
majqtkowego na terenie Grniny Slawno w 2013 roku
3. Dnia 26 lutego rozstrzygni~to przetarg na "Swiadczenie uslug w zakresie nadzoru
inwestorskiego nad realizacjq wykonania i w okresie gwarancji robot budowlanych w
obiektach Grniny Slawno"; usIug~ nadzoru dla Grniny Slawno swiadczyc b~dzie
Rejonowy Zarzqd Inwestycji w Slupsku Sp. z 0.0.

PRZETARGI OGt.OSZONE:
1. Trwa ocena ofert zlozonych w post~powaniu na przebudow~ budynku bylej szkoly

podstawowej w Gwiazdowie, z przeznaczeniem na przedszkole; w odpowiedzi na
ogloszenie wplyn~lo 8 ofert;

,

I

2. Trwa 0 ena ofert zlozonych w post~pow ani u na przebudow~ j rozbudow~ budynku OSP
WrzeSnica wraz z infrastrukturq technicz:nq, zbi rnlkiern bezodplywowym, na d zialce
i l l 243, w obr~bie ewidencyjnym Wrz snica; w 0 powi dzi na
gloszenie wplynt;!lo
7ofert;
Ogloszono
dotyczqce
post~powania
funk jon w ania
rzed zkolnego
p unktu
w Bol szewie:
1) na swiadczeni uslug edukacyjnych obej mujqcyd1 p rowadzenie zaj c d odatk owych;
2) na dostaw~ arty k ul6w spozywezych d o punktu przedszk lnego w B leszewie do dnia
31 stycznia 201 5 r . z wylqczeniem miesiqca lipca 201 r. oraz lipea 2014 r.

INWESTYCJE
1. DobiegajE} koMa prace nad opracowani m dokum tacji projektow ej n przebudow~
Szkoly w Zu kowie. Wniosek 0 pozwoIeni.e na budowt;! zostal zlozony w Starostwie
Powiatowym w Slawnie w dniu 4 stycznia br. Decyzja 0 pozwoleniu na budo w~ powinna
zosta wydana d o konca marca.

2. Podpisano umowf; na wykonanie konserwacji
w miejscowosci Bol s zewo na odcinku ok. 1,5 km.

renowacji rzeki

oScielna struga

SRODKI ZEWN~TRLNE
1. W dniu 1 Iutego uruchomiono punkt p rz dszk olny w budynku po szkole w Boleszewie.
Obecnie z punktu przedszkolnego korzys 10 d zieci w w ieku 2,5 do 5 lat. Tymczasowo
zaj~cia prowadzone Sq w wyremontowanych p omieszczeniach bylego oddzialu
przedszkolnego.

2. W dniu 25 Iuteg zostala podpisana u mowa na d ofinan sow anie projektu pol gajqcego na
przebudowie swietlie wiejskich w Tychowie i Noskowi ze rodk6w Programu
Operacyjnego RYBY. Calkowita wartos zadania wyn osi 1.141 .262,05 z{, w tym srodki
unijne stanowiq wartosc 970 072,74 zl.
3. W ramach realizacji programu "Sport Wszystkich Dzi ci" r alizowanego p rzez
Ministerstwo Sportu i Turystyki otrzymaJism y dotacj~ w kw ·e 9.000 zl na
dofinansowanie zatrudnienia na boisku w Wrzesnky d w 6 h animator6w s portu. Zaj~cia
prowadzone b~dq od 1 marca do konca listopada b r.

WSP6tPRACA Z ORGANIZACJAMI PO ZARZ.t\DOWYMI
1. W dniu 25 Iutego zo tal ogloszony

n otwarty konkurs

fert na w sparcie re tizacji zadania

p ubIicznego z zakresu :
1) kultury, sztuki, ochrony d6br k ultury i dziedzictwa narodow go realizowanego
poprzez prow adzenie swietlicy w iejskiej, jako m iejsca spotkaft i organizacji czasu
wolnego mieszkan c6w wsi na terenie Gminy Slawno - na zadanie przeznaczono kwotc:
16.000 zl;

I

2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanego poprzez
organizowanie zaj~c sportowych dla dzieci i mlodziezy ucz~szczajqcej do Szkoly
Podstawowej i Girrmazjum we Wrzesnicy - na zadanie przeznaczono kwot~ 3.000 zl.
Oferty przyjmowane Sq do dnia 20 marca 2013 r.
2. W zwiqzku z udzieleniem dotacji stowarzyszeniom dzialajqcym na terenie Gminy Slawno
na organizacj~ ferii zimowym w drugim tygodniu ferii pracownicy Urz~du Gminy
przeprowadzili biezqcq kontrol~ merytorycZTIq z realizacji dotowanych zadafl. W czasie
kontroli nie stwierdzono nieprawidlowosci - srodki wydatkowane byty zgodnie ze
zlozonymi wnioskami 0 dofinansowanie.

UDZIAt. W SPOTKANIACH I NARADACH
15luty
20lutego

27lutego

posiedzenie Zarzqdu Darlowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej
udzial Zast~pcy W6jta Arrura Cir6ga w konferencji organizowanej przez
Wicepremiera Janusza Piechocmskiego na temat "Energia odnawialna szansq
dla gmin"
pod pisano umow~ 0 nabycie 1 udzialu w sp61ce MPGKiM w Slawnie
i w partnerstwie z 3 innymi samorzqdami: Miastem Slawno, Miastem
Darlowo i Gminq Darlowo pod pisano r6wniez z MPGKiM w Slawnie umow~
wykonawczq uslug publicznych w zakresie gospodarki odpadami

ZARZJ\DZENIA

WOJT A

(10 pozycj i)

•

Zarzqdzenie Nr 10/2013 W6jta Gminy Slawno z dnia 25 stycznia 2013 r.
w sprawie powolania Komisji Rekrutacyjnej na 2013/2014 w ramach projektu pn. "Punkt
przedszkolny szansq na udany start dzieci z terenu Gminy Slawno";

•

Zarzqdzenie Nr 11/2013 W6jta Gminy Slawno z dnia 25 stycznia 2013 roku
w
sprawie
Regulaminu
Kontroli
wykorzystania
dotacji
przekazywanych
z budzetu Gminy Slawno organizacjom pozarzqdowym oraz innym podmiotom na
realizacj~ zadan publicznych;

•

Zarzqdzenie Nr 12/2013 W6jta Gminy Slawno z dnia 5 lutego 2013 roku
w sprawie zmiany ZarZ<}dzenia Nr 52/2011 W6jta Gminy Slawno z dnia 16 maja 2011 r.
zmienionego Zarzqdzeniem Nr 106/2011 z dnia 10 paidziernika 2011r. oraz
Zarzqdzeniem Nr 52/2012 z dnia 28 czerwca 2012r.;

• Zarzqdzenie Nr 13/2013 W6jta Gminy Slawno z dnia 5 lutego 2013 roku
w sprawie powolania Zespolu Projektowego w ramach projektu pn. "Punkt przedszkolny
szansq na udany start dzieci z terenu Gminy Slawno";
•

Zarzqdzenie Nr 14/2013 W6jta Gminy Slawno z dnia 11 lutego 2013 roku
w sprawie zasad przygotowania i przedkladania projekt6w uchwal Rady Gminy przez
pracownik6w Urz~du Gminy Slawno oraz kierownik6w gminnych jednostek
organizacyjnych;

•

Zarzqdzenie Nr 15/2013 W6jta Grniny Slawno z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie
ustalenia os6b, kt6rym powierza si~ dor~czenie pism organu podatkowego;

\

• Zarzqdzeni N r 16/2013 W6jta Gminy Slawno z dnia 15 lut go 2013 r. w sprawie
powolania
kom isji
przetargowej
do
p rzeprow adzenia
prz targu
ustnego
nieograniczonego n a dzi rzaw~ dzialki ill 224 w 0 r~bi Bobrowice;
• ZarzCldzenie Nr 17/ 201, W6jta Gminy Slawno z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie
po wi rzenia obowiClZk6w Kierownika G minn go O §r odka Pomocy Spolecznej
wSlawnie;
• Zarzqdzenie N T 18/2013 z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ogloszenia
II otwartego konkursu ofert na realizacj~ z dan pubHcznych w 2013 roku;
• ZarzC}dzenie Nr 19/2013 z dnia 25 lu tego 2013 r. w sprawie ustaleni planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty
dofinansowania oraz form ksztakenia, na kt6re d ofinansow a nie jest przyznawane
w 2013 r.
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Slawno, dnia 261utego 2013 r.

'<).1.152- ~i

RSSA.0053.2.2013

Pani
Marta Holowata
Przewodniczqca Rady Gminy Slawno

Prosz~ 0

dokonanie

nast~pujqcych

zmian w porzqdku obrad XXVII Sesji Rady Gminy Slawno:

- wycofanie z porzqdku obrad projektu uchwaly w sprawie okreslenia tygodniowego
obowiqzkowego wymiaru godzin

zaj~c

dla nauczycieli realizujqcych w ramach stosunku

pracy obowiqzkj okreslone dla stanowisk

0

r6znym tygodniowym obowiqzkowym

wymiarze godzin,
wycofanie z porzqdku obrad projektu uchwaly w sprawie ustalenia tygodniowego
obowiqzkowego wymiaru godzin

zaj~c

dla nauczycieli grupy mieszanej 5-6 latk6w.

LISTA OBECNOSCI

Radnych na XXVII Sesji Rady Gminy Stawno w dniu 27 lutego 2013 rok

\. Stefan Los

Boleszewo

2. Marta Holowata

Kwasowo

3. Magdalena Kieldanowicz

Rzyszczewo

4. Wladys!aw Wiycek

Bobrowiczki

5. Jerzy Hat1wich

Slawsko

6. Marianna Szamiel

Slavvsko

7. Zbigniew Jakuszczonek

Radoslaw

8. Irena Pielecka

Warszkowo

9. Lechoslaw Szach

Warszkowo

10. Jan Franas

Warszkowo

11. Wieslaw Dovvbusz

Wrzesnica

12. Milos1aw Borowski

Noskowo

13. J6zef Salusz

Gwiazdowo

14. Ryszard Blaszczyk

Janiewice

15. Maciej Stanislawski

Lytowo

Usta obccnosci
Soltysow na posicdzcniu XXVII Sesji Rady Gminy Slawno w dniu
27.02.2013r.
Miejscowosc
Bobrowiee 25

Nazwisko i imit
Ozdoba Agata

2

Bobrowiezki 37

- -.----Ka7.imicrz Kantowicz

3

Boleszewo 54

4

BrzeSeie 30

Lp_.
1

-

-

-

Zakrzews ka Grazyna

6

Jan iewi ee 52

-Lysko Wioletta

7

Kwasowo 35

Podolska Maria

8

L~towo

Kruk Karol

26

-

-J, r£d({2;i~

. gnies7.ka JQdrzejezyk

Gwiazdowo 54

5

O~~l

--

Lo s Stefan

-

Podpis

L

~~v

~ l/l

-...0

\

~

9

Nosko wo

Konwcrski Przemyslaw

10

Pomilowo 1

Palillski Wladyslaw

11

Radoshlw 32

T ryszewska Lueyna

12

Rzyszezewo I 7

13

Slawsko

Katarzy na HerbaWolowska
Krzymillski Mariusz

-

-

- - - - 

-

-

-

t t~1
W ~\

,

-

A/M:~

14

Smardzewo 15

Choehol Ryszarda

15

Stary Krak6w 8

Piaseezny Jerzy

16

Tokary 3

Murawiecka Elzbieta

17

Tychowo

Leszek Kos

18

Warszkowo 17

Szaeh Lcehoslaw

19

Warszk6wko

Jag ielski Arkadiusz

20

Wrzesniea 13

Szczepaniee Agnieszka

21

Zabno 10

Sozanski Ryszard

22

Zu kowo

Szymborska Teresa

-

-

- )

-

-

-

-

-
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