PROTOKOt NR XXVIII 2013
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Sesja odbyla
Sesj~

si~

w

rozpoczt;to

0

obrad Sesji Rady Crniny Slawno w dniu 21marca 20131'.

Urz~dzie

Cminy Slawno.

godz. 11 00 a za ko nczono

0 1200 .

Na stan 15 Radnych w Sesji uczeslniczylo 14 Radnych co stanowi 93,33 % stanu Rady .
W Sesji uczestniczyli: W6jt Ryszard Stachowiak,

Zast~pca

W6jta Artur Cir6g, Sekretarz

Cminy Marta Rosenkiewicz-J6iwiak, Skarbnik Cminy Renata Litwin, Kierownik RI Janina
Czt;scik, Kierownik RCPO Ryszard Lesniewski, p.o. Kierownika COPS Marta Karbowiak
oraz Soltysi.
Otwarcia Sesji dokonala Przewodniczqca Rady Crniny p. Marta H olowata i powitala
wszystkich obecnych.

Nast~pnie

na podstawie listy obecnosci Radnych, slwierdzila

wyma8ane kworum do przeprowad zc nia obrad i podejmowania prawomocnych uchwal.

Porz'ldek obrad:

1. Olwarcie Sesji
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wolna Trybuna.
4. Przyjt;cie porzqdku obrad.
5.

Przyj ~ cie

protokolu z XXVII Sesji Rady Grniny .

6. Sprawozdanie W6jta Cminy z dzialalnosci mit;dzy sesjami.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8.

Podj~cie

uchwaly w sprawie zrnian w uchwale nr XXV/229/2012 Rady Cminy Slawno

z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budzelu Cminy Slawno na 2013 r.
9.

Podj ~cie

uchwaly w sprawie zmiany Wielo\clniej Prognozy Finansowej Grniny Slawno

na lata 2013-2023.
10. PodjEi'cie uchwaly w sprawie uchylenia uchwaly Rady Crniny Slawno w sprawie
utworzenia Zespolu Szk61 w e Wrzesnicy .
11.

Podj ~cie

uchwaly w sprawie zarniaru polqczenia w zesp61 szk61 Szkoly Podstawowej we

Wrzesnicy oraz Cimnazjum we Wrzesnicy.

12. Podjycie uchwaly w sprawie wyra ze nia zgody na za warcie umowy uzyczenia na grunty
z

cz~sci

d zia tl<i nr 37/1 po{oz une

'W

obrybie Gwiazdowo z prze znaczeniem na cele

sportowe.
13. Wolne wni os ki .
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15.

Zamkni~ci e

sesji.

Punkt3
Radna M. Ki eldanowicz:

poinformowa{a wszystkich obecnych , zwlaszcza soltys6w

mieszkanc6w, ze Wolna Trybuna jest dla nich i zaprasza do zabierania glosu.

Punkt4
Radni jednoglosnie

przyj~li

porzqdek obrad.

Punkt5
Przyjycie protokolu z XXVII Sesji Fady Grniny.
W wyniku glosowania Radni

przyj~li

pro tok61 jednoglosnie.

Punkt6
Sprawozdanie
W6jta
( zatClcznik do protokolu) .

Gminy

0

realizacji

zadan

w

okresie

rni ~ dzy

Sesjarni

Punkt7
Brak

Punkt8
Podj~cie

uchwaly w sprawie zrnian w uchwale nr XXV /229/ 2012 Rady Grniny Slawno

z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Slawno na 2013 r.
Brak uwag.
W wyniku glosowania " za

przyj ~ciem" -

Uchwalr; Nr XXVIIIj261/2013.

Uchwala stanowi zalClcznik do prolokolu.

14 8los6w, Rada Gminy

przyj~la

jednoglosnie

l'unkt9
Podj~cie

uchwaly

W

sprawie WieloleLniej Proenozy Finansowej Gminy Slawno na lala 2013

2023.
l3rak llwag.
W wyniku glosowania "za

przyj ~cicm" -

14 etos6w, Rada Cminy przyjt;ta jcdnoglosnic

Uchwalt; Nr XXVIII/262/2013.

Ucbwata slanowi zac'lcznik d o proLokolu.
Punkt 10
Podj~cie

uchwaly w sprawie uchyl e nia uchwaly Rady Gminy Slawno

W

spravvic uLworzcnia

Zespolu Szk6I we Wrzesnicy.
Brak uwag.
W wyniku glosowania "za przyjt;cie m" - 13 eIos6w, "WsLrzymujqcych" -1 glos Rada Cminy
przyj~la wi~kszosci'l

glos6w Uchwalt; Nr XXVIIV263/2013.

Uchwala stanowi zal'lcznik do protokolu .

Punkt 11
Podj~cie

uchwaly w sprawic zamiaru potqcze nia w zesp61 szk61 Szkoty PodsLawowej we

Wrzesnicy oraz Cimnazjum we Wrzesnicy.
Brak uwag.
W wyniku glosowania "za
przyj~la wi~kszosciq

przyj~ci em" -

11 glos6w, "WsLTzymujqcych" -3 glosy Rada Cminy

elos6w Uchwalt; Nr XXVIIV264/2013.

Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu.
Punkt 12
Podj~cie

uchwaly w sprawie wyrazenia zeody na zawarcie umowy uzyczenia na grunty z

czt;sci dzialki nr 37/1 poloionc w obrt;bic Gwiazdowo z przeznaczeniem na cele sportowe.

W wyniku gtosowania "za przyj<;ciem" - 14elos6w, Rada Gminy
Uchwalt; Nr XXVIIV265/2013.

Uchwala stanowi zal'lcznik do pro tokolu.

przyj~la

jednor;losnie

Punkt 13

Wolne wnioski:
R.Lesniewski: zwr6cil si~ do soltys6w z prosbC)
aby ludz ie skladali deklaracje.

0

kampanie dOLyczC)cq ustawy smieciowej,

Punkt 14

13rak
Punkt 15
Zakonczcnie

Na zakonczenie PrzewodniczC)ca obrad dokonala podsumowania i

zamkni~cia

Sesji Rady Grniny Slawno.
Integralni}

Protokolant:

cz~scii}

protokolu jest nagranic z scsji doli}czonc do protokolu.

obrad XXVIII

Sprawozdanie z dzialalnosci W6jta w okresie mi?dzy sesjami
od 27 lutego do 20 marca 2013 r.

ORGANIZACJA PRACY URZI;:DU i GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH,
w tym zrealizowane zadania z zakresu kultury, promocji, sportu i zdrowia
1. W dniu 7 marca zostal ogloszony konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoly Podstawowej
w Bobrowicach. Oferty przyjmowane Sq do dnia 26 marca br.

2. W przygotowaniu jest kolejny numer gazety gminnej. Wydanie
planujemy na w przyszlym tygodniu.
3. Wraz ze szkolami ze Slawska zorganizowano w dniu 15 marca w
Final Gminny Og6lnopolskiego Turnieju Wiedzy Pozarniczej
Pozarom". W Turnieju wzi~li udzial reprezentanci 5 szk61
girnnazj6w). Zwyci~scy Turnieju wezmq udzial w konkursie na
kt6ry odb~dzie si~ w dniu 27 marca br.

dystrybucj~

gazety

Girnnazjum w Slawsku
"Mlodziez Zapobiega
(3 podstaw6wek i 2
szczeblu powiatowym,

4. Dzisiaj w Radiu Koszalin 0 godz. 18.00 odb~dzie si~ "Wiecz6r na ludowo" - impreza,
podczas kt6rej zostanie zaprezentowana Gmina Slawna, mi~dzy innymi przez wyst~py
zespol6w ludowych Wrzesniczanki i Wrzosy. Pierwsze fragmenty nagrania z koncertu
prezentowane b~dq w Radio Koszalin w niedziel~ 24 marca od godz. 09:00.
5.

Rozpocz~to

przygotowania do II Biegu Asi Kenig, kt6ry odb~dzie si~ 27 kwietnia br. w
Slawsku. Gl6wnym organizatorem imprezy jest SP w Slawsku, jednak Gmina Slawno
wyst~puje, jako wsp6lorganizator.

6. Trwa przyjmowanie deklaracji dotyczqcych odbioru odpad6w. Do dnia dzisiejszego
wplyn~ly deklaracje z ok. 50% gospodarstw domowych.
7. Do 12 kwietnia trwa przyjmowanie wniosk6w

0

usuwanie azbestu z pokryc dachowych.

ZAMOWIENIA PUBLICZNE
1. W przetargach na przebudow~ budynku bylej szkoly podstawowej w Gwiazdowie, z
przeznaczeniem na przedszkole oraz na przebudow~ i rozbudow~ budynku OSP
wytypowano najkorzystniejsze oferty, jednakZe do zakOI1czenia post~powania
przetargowego konieczne jest dokonanie zmian w budzecie Gminy Slawno.
2. Rozstrzygni~to post~powania dotyczqce funkcjonowania pUnktu przedszkolnego
w Boleszewie:
cz~sciowo

na swiadczenie uslug edukacyjnych obejmujqcych prowadzenie zaj~c
dodatkowych - wplyn~la oferta tylko na zaj~cia z j. angieIskiego - ofert~ zlozyla
p. Justyna Liskiewicz z Boleszewa; na pozostale zaj~cia (logopedia, rytmika, zaj~cia
korekcyjne) ogloszono kolejny przetarg - nab6r ofert trwa do dnia 27 marca;
na dostaw~ artykul6w spozywczych do punktu przedszkolnego w Boleszewie 
wplyn~la 1 kompletna oferta zlozona przez Bogdana Beremy wlasciciela sklepu
spozywczo-przemyslowego w Boleszewie; umow~ podpisano w dniu 7 marca br.;

3. ogloszono przetarg n a dostaw~ mebli przedszkolnych i pokryc podlogowych do punktu
przedszkolnego w Boleszewie; w dniu 20 marca wplyn~la 3 ofert w od powiedzi na
ogloszenie, trwa ocena ofert;
4. ogloszono i TOzstrzygni~to post~powanie rzetar gow na sukcesywnC} dostawfil kruszyw
wraz z transpor tem z przeznaczeniem na biezC)
naprawy dr6g n terenie Gminy
Slawno; przetarg ogloszony byl w 3 cz~sciach, kaic:Ut z cz~§ci wygral inn y Wykonawca;
na dos taw ~ kruszywa - BUD-DROC Ryszard Platek z Polanowa
na dostawfil mieszanki mineralnej - HANSA Sp. z 0 .0. z Szczecina
na dostaw ~ gruzu kruszonego - Uslugi Tran sportowe ZIMAR Ryszard Ziegert z Bytowa;
umowy zostanq prawdopodobnie podpisan na po Z4tk.i kwietnia;
INWESTYCJE
W dniu 7 marca zakonczono prace melioracyjn polegajqce na konserwacji i renowacji rzeki
1500 m.
"Ko§cielna Struga" w w ejsc w osci Boleszewo, na odem
W budynku Swietlicy wiejskiej w Boleszewie wykonano
wraz z ko tlowniq.

instaJacj~

entralnego ogrzewania

SRODKIZFWN~TRZNE

Wniosek zlozony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wrze8ni a JEDNoSC
w partnerstwie z Gminq Sl wno na uruchomienie punktu przedszkoln g w e Wrze§nicy
przeszedl wst~pnq ocen~ formalnq i zakw alifikowal si~ do kolejn ego etapu oceny 
negocjacje w arunk6w umowy.
wspotPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZ -\DOWYMI
1. W dniu 18 marca ella czlonk6w organizacji pozarzqdowych z terenu Gminy Slawno
zorganizowano spotkanie z przedstawici lami 0 rodka Wsparcia Ekonomii Spolecznej
dla Regionu Kosz Imskiego na temat wsparcia dzialalnoki podmiot6w Ekonomii
Spolecznej oraz z przedstawicielami Fundacji Partnerstwo Done ze Srnpi na temat
mozliw o§d uzyskania dofinansowania w ramach wdTaZania Lokalnej Strategii Rozwoju
Dorzecza Siupi.
2. W odpowiedzi na IT otwarty konkurs ofert na w pard e realizacji za an pu blicznych z
zakresu:
1) kultury, sztuki, ochrony d6br k ultury i dziedzictwa narodowego realizo wanego
poprzez prowadzenie swietlicy wiejskiej, jako miejsca spotkafl i organizacji czasu
wolnego mieszkanc6w wsi na terenie Gminy Slawno wpJyn~la 1 ofem;
2) wspi r ania i upowszeclmiania kulLury fizycznej i sportu realizowanego poprzez
organizowanie zaj~c sportowych ella dzied i mlodzieZy ucz~szczajqcej do Szkoly
Podstawowej i Gimnazjum we Wrzesni y - wplyn~ 2 0. rty;
Oferty zostanq ocenione jeszcze w tym miesiqcu.

•

OSWIATA
W dniu 11 marca odbyly si~ negocjacje z przedstawicielami zwiqzk6w zawodowych
w sprawie zapis6w Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkolach Gminy Slawno.
Obecrue oczekujemy na przygotowanie przez zwiqzki zawodowe propozycji zmian. Kolejne
negocjacje odb~dq si~ 25 marca bI.

UDZIAl. W SPOTKANIACH I NARADACH
281utego

pierwsze posiedzerue nowo wybranej (na kolejne 4 lata) Powiatowej Rady
Zarrudnienia

ZARZ~DZENIA

WOrr A (5 pozycji)

•

Zarzqdzerue Nr 20/2013 W6jta Gminy Slawno z drua 271utego 2013 roku w sprawie
powolania komjsji do odbioru rob6t na zadaniu pod nazWq Wykonanie instalacji
centralnego ogrzewania wraz z kotlowniq w budynku 5wietlicy wiejskiej w Boleszewie,
grnina Slawno.
• Zarzqdzerue i l l 22/2013 W6jta Gminy Slawno z dnia 4 marca 2013r. w sprawie zmian w
skladzie osobowym Zespolu Interdyscyplinamego.
• Zarzqdzerue Nr 23/2013 W6jta Gminy Slawno z dnia 7 marca 2013I. w sprawie
ogloszerua konkursu na stanowisko dyrektora Szkoly Podstawowej w Bobrowicach.
• Zarzqdzerue Nr 24/2013 W6jta Gminy Slawno z dnia 7 marca 2013I. w sprawie powolania
Komisji do oceny ofert skladanych w odpowiedzi na zapytarua ofertowe w zwiqzku z
realizacjq przez Gmin~ Slawno projekt6w w ramach poddzialania 9.1 .1 POKL
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Rvszaro
. " Stachowiak

LTSTA OHECNOSCI
wszystkich komisji Rady Gminy

S~awno

1. Stefan Los

Boleszcwo

2. Mmia Holowata

Kwasowo

3. Magdalena Kieldanowicz

Rzyszczewo

4. W!adyslaw Wiycek

13obrowiczki

5. Jerzy f-Iartwich

S!awsko

6. Marianna Szamiel

Stawsko

7. Zbigniew Jakuszczonek

Rados!aw

8. Irena Pielecka

Warszkowo

9. Lechos!aw Szach

Warszkowo

10. Jan Franas

Warszkowo

II. Wieslaw DO\vbusz

WrzeSnica

12. Mi1os1aw Borowski

Noskowo

13.J6zef'Salusz

Gwiazdowo

14. Ryszard Blaszczyk

Janiewicc

15 . Maciej Stanislawski

Lytowo

w dniu 21 marca 2013r.

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

~
... L~/
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LlSTA OBECNOSCI

Radnych na XXVIII Sesji Rady Gminy Slawno w dniu 21 marca 2013 rok

I. Stefan Los

Boleszewo

2. Marta Holowata

Kwasowo

3. Magdalena Kiddanowicz

Rzyszczewo

4. Wladyslaw

Wi~cck

Bobrowiczki

5. lerzy Hartwich

Slawsko

6. Marianna Szamiel

Slawsko

7. Zbigniew lakuszczonek

Radoslaw

8. Irena Pielecka

Warszkowo

9. Lechoslaw Szach

Wars7.kowo

10.Jan Franas

Warszkowo

11. Wieslaw Dowbusz

Wrzesnica

12. Miloslaw Borowski

Noskowo

13 ..T6zei' Salusz

G\viazdowo

14. Ryszard Blaszczyk

.Taniewice

15. Maciej Stanis1awski

L~towo

