PROTOKC)t NR XXX 2013

z obrad Sesji Rady Gminy Slawno w dniu 30 kwielnia 2013r.

Sesja odbyla

si~

w

Sesj~ rozpocz~to 0

Urz~dzie

Gminy Slawno.

8odz. 11 30 a zakonczono

0 nOD

Na stan 15 Radnych w Sesji uczestniczylo 11 I<.adnych co stanowi 73,33% stanu Rady.
W Sesji uczesll1iczyli: W6jt Ryszard Stachowiak,

Zast~pca

W6jta Artur Cir6g, Sekretarz

Gminy Marta Rosenkiewicz-J6iwiak, Skarbnik Gminy Renata Litwin, Przedstawiciele ZNP i
Mi~dzyzakladowej

Komisji NS7.!. Solidarnos(,[)yrektorzy Szk61 oraz Sohysi.

Otwarcia Sesji dokonala Przewodniczi:)ca Rady Gminy p. Marta Holowata i powitata
wszystkich obecnych.

Nast~I.:mie

na podstawie listy obecnosci T<.adnych, stwierdzila

wymagane kworum do przeprowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwal.

Przewodniczqca pOinformowala

0

pismie od W6jta z prosbq 0 dokonanie zmian

w porzqdku obrad XXX Sesji Rady Gminy Slawno:
•

Wprowadzenia do porzi:)dku ubrad projektu uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na
zawarcie umowy uzyczenia na 8runty z dziaiki nr 301/2 i nr 334 polo zone w

obr~bie

Zukowo z przeznaczeniem kulturalno-rckreacyjnym (17a).

Radni jednoglosnie glosowali za pnyjfciem projektu uchwaly do porz'!dku obrad.
•

Wprowadzenie do porzqdku obrad proJektu uchwaly w sprawie zmiany Uchwaly Nr
XXV /229/2012 T<.ady Gminy Siawno z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenja
budzetu Gminy Stawno na 20'l:.k(17b).

Radni jednoglosnie glosowali za przyjfciem projektu uchwaly do porz'!dku obrad.
•

Wprowadzenie do porzqdku obr21d projeklu uchwaly w sprawie zmiany Uchwaly Nr
XXVIII/262/2013 Rady Gminy Slawno z dnia 21 marc21 2013r. w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gnuny Slawno n21 lata 2013-2023(17c).

Radni jednoglosnie glosowaJi za

przyj~ciem

projcktu uchwaly do porz'!dku obrad.

Porz'!dek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wolna Trybuna.
4.

Przyj~cie

porz'ldku obrad.

5.

Przyj~cie

protokolu z XXVIII Sesji Rady Gminy.

6.

Przyj~cie

protokolu z XXIX Sesji Rady Gminy.

7. Sprawozdanie W6jta Gminy z d zialalnosci

mi~dzy

sesjami.

8. Interpelacje i zapytania radnych.
9.

Podj~cie

uchwaly w sprawie likwidacji oddziaiu przedszkolnego w Szkole Podstawowej

im. ZOlnierzy Armii Krajowej w Warszkowie.
10.

Podj~cie

uchwaly w sprawie likwidacji oddzialu przedszkolnego w Szkole Podstawowej

we W rzesnicy.
11.

Podj~cie

uchwaly w sprawie likwidacji oddzialu przedszkolnego w Szkole Podstawowej

im. Jana Kochanowskiego w Slawsku.
12.

Podj~cie

uchwaly w sprawie likwidacji oddziaiu przedszkolnego w Szkole Podstawowej

im. gen. Stefana Roweckiego-Grota w Zukowie.
13.

Podj~cie

uchwaly w sprawie uSlalenia planu sieci oraz granic obwod6w publicznych

szk61 podstawowych i gimnazj6w prowadzonych przez
14.

Podj~cie

Gmin~

Slawno.

uchwaly w sprawie zasad udzielania i rozmiaru znizek lygodniowego

obowi'lzkowego
opiekunczych

wymiaru
nauczycieli

80dzin

zaj~c

peini'lcych

dydaktycznych,

stanowiska

wychowawczych

kierownicze

w

szkolach

i przedszkolach.
15.

Podj~cie
zaj~c

16.

dla nauczycieli grupy mieszanej 5-6Ialk6w.

Podj~cie
zaj~c

uchwaly w sprawie ustalenia tygodniowego obowiqzkowego wymiaru godzin

uchwaly w sprawie okreslenia tygodniowego obowi'lzkowego wymiaru godzin

dla nauczycieJi realizuj'lcych w ramach stosunku pracy obowi'lzki okreslone

dla stanowisk
17.
17a.

Podj~cie

0

roznym lygodniowym obowi'lzkowym wyrniarze godzin .

uchwaly w sprawie zaiozenia Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie.

Podj~cie

uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie umowy uzyczenia na

grunty z dzialki nr 301/2 i nr 334 polozone w obr~bie Zukowo z przeznaczeniem kulturalno
rekreacyjnym.
17b.

Podj~cie

uchwaly w sprawie zrniany Uchwaiy Nr XXV /229/2012 Rady Gminy Slawno z

dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budzelu Gminy Slawno na 2013r.

17c.Podj~cie

uchwaly w sprawie zrniany Uchwaly Nr XXVIII/ 262/ 2013 Rady Gminy Slawno

z dma 21 marca 2013r. w sprawie wieiolelniej prognozy finansowej Gminy Slawno na lata
2013-2023 .

18.

Przyj~cie

sprawozdania z dzialalnosci Gminnej Komisji Rozwiqzywania Problemow

Alkoholowych w Slawnie za 2012 r.
19.

Przyj~cie

sprawozdania

z

dzialalnosci

Zespolu

Interdyscyplinarnego

ds. przeciwdzialania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Slawno w 2012 roku .
20.

Przyj~cie

sprawozdania Kierownika Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Slawnie

z dzialalnosci osrodka w 2012 roku.
21. Wolne wnioski.
22. Odpowiedzi na inlerpelacje i zapylania radnych.
23 .

Zamkni~ci e

sesji.

Punkt3
Wiceprezes ZarzC}du Oddzialu ZNP w Slawnie Wojciech

Szcz~sny:

chcialbym

si~

odniesc

tylko do jednej rzeczy, ktora powicm szczerze dotyczy nie tylko czlonkow nauczycieli
mojego zwiqzku, ale rowniez wielu nauczycieli. Wydawalo nam

si~,

ze

min~l y

czasy kiedy

nowych dyrektorow przywozono w teczkach., w Gminie Slawno dochodzi punkt na
dyrektora w Bobrowicach, wczoraj odczytalem uzasadnienie
wybrano kandydata na dyrektora . Zoslal ogloszony
Nie wi em jaki jest powod, ze oddajecie

szkol~

w

nast~pny

r~ce

0

konkursie, w ktorym nie

konkurs, a potem wycofanie.

tej Pani, ja do tej pani nic nie mam, ani

to moja znajoma ani rodzina, zalrudnienie dyreklora spoza Gminy Slawno, spoza
nauczycieli tej szkoly, spowoduje, ze trzeba

b~lizie

kogos zwolnic.

Zakladowy Spoleczny Inspektor pracy w SP w Zukowie Robert St~pieii.: czy Wojt planuje

Zespol Szkol w Slawsku? Czy Wojl preferuje zatrudnienie nauczycieli na tzw. "golym
etacie", czy

b~dq

mieli inni nadgodziny. 130 jezeli nauczyciele, dyrektorzy

b~dq

rnieli

nadgodziny to etatu dla innych zabraknie.
Przewodniczqca Rady Gminy Marta I-Iolowata: odczytala odpowiedi na pytania zadane w
trakcie XXIX Sesji Rady Gminy Slawno, dnia 19 kwielnia 2013 roku zadane przez Pana
Roberta

St~pnia

(zalqcznik do protokolu) .

Punkt4
Radni jednoglosnie

przyj~li

porzqd ek obrad po wprowadzonych zmianach.

Punkt 5
Przyj~cie

protokolu z XXVIII Sesji

W wyniku glosowania Radni

r~ady

przyj ~ li

Cminy.

prolok61 jednoglosnie.

Punkt6
Przyj~cie

protokolu z XXIX Sesji Rady Cminy.

W wyniku glosowania Radni przyjr;li protok61 jednoglosnie .

Punkt7
Sprawozdanie W6jta Cminy
( zalqcznik do protokolu).

0

realizacji

zadan

w

okresie

mi~dzy

Sesjami

Punkt8
Radny W .Wi'tcek: chodzi
remont.

drog't w Bobrowiczkach nr 286, trzeba tam zrobic kompleksowy

0

Punkt9
Podj~cie

uchwaly w sprawie likwidacji oddzialu przedszkolnego w Szkole Podstawowej im.

Zolnierzy Armii Krajowej w Warszkowi e.
W wyniku glosowania "za
przyj~la wi~kszosciq

przyj~ciem " -

8 glos6w, "wstrzymujqcych"- 3 glosy, Rada Cminy

glos6w Uchwalf Nr XXX/269j2013.

Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu

PunktlO
Podj~cie

uchwaly w sprawie likwidacji oddzialu przedszkolnego w Szkole Podstawowej we

Wrzesnicy.
W wyniku glosowania "za
przyj~la wi~kszosciq

przyj~ciem"-

10 p,los6w, "wstrzymujqcych" -l glos, Rada Cminy

glos6w Uchwalf Nr XXX/270j2013.

Uchwala stanm,vi zalqcznik do protokolu

Punkt 11
Podj~cie

uchwaly w sprawie likwidacji oddzialu przedszkolnego w Szkole Podstawowej im.

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

przyj~ciem" -

glos6w

Uchwal~

10 glos6w, "wstrzymujqcych" - 1 glos, Rada Cminy

N r XXX/271j2013.

Uchwa1a stanowi zatqcznik do protokolu

Punkt 12
Podj~cie

uchwaly w sprawie Iikwidacji oddzialu przedszkolnego w Szkole Podstawowej im.

gen. Stefana Roweckiego-Grota w Z ukowie.
W wyniku glosowania "za przyjc;ciem " - 10 g!osow, "wstrzymujqcych"- 1 glos, Rada Gminy
przyj~la wi~kszosciq

glosow Uchwalf Nr XXX/272/2013.

Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu

Punkt 13
Podj~cie

uchwaly w sprawie uSlal cnia planu sieci oraz granic obwod6w publicznych szk61

podstawowych i gimnazj6w prowadzonych przez
W wyniku glosowania "za
przyj~la wi~kszosciq

przyj~ci e m" -

glos6w

Uchwal~

Gmin~

Slawno.

10 glos6w, "wstTzymujqcych" - 1 glos, Rada Gminy

Nr XXX/273/2013.

Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu.

Punkt 14
Podj~cie

uchwaly

w

sprawie

wymjaru

obowiqzkowego
opiekUll.Czych

nauczycieli

zasad

udzielania

rozmiaru

godzin

zaj~c

dydaktycznych ,

pe!niClcych

stanowiska

znizek

tygodniowego

wychowawczych

kierownicze

w

szkolach

i przedszkolach .
W wyniku glosowania "za przyjc;ciem" - 10 glosow, "wslrzymujqcych" - 1 glos, Rada Gminy
prz yj~la wi~kszosciq

glosow Uchwalf Nr XXX/274/2013.

Uchwala stanowi zalClcznik do protokolu.

Punkt 15
Podj~cie

uchwaly w sprawie ustalenia tygodniowego obowiqzkowego wymiaru godzin

zaj~c

dla nauczycieli grupy mieszanej 5-6 latk6w .
W wyniku glosowania "za
glosy, Rada Gminy

przyj~ciem." -

przyj~la wi~kszosciq

8 glosow, " przeciw" - 1 glos, "wstrzymujqcych" - 2
810s()w Uchwalf NT XXX/275/2013.

Uchwala stanowi zalqcznik do proloko!u.
Punkt 16
Podj~cie
zaj~c

uchwaly w sprawie okreslenia lygodniowego obowiqzkowego wymiaru godzin

dl a nauczycieli realizujqcych w ramach stosunku pTacy obowiqzki okreslone

dla stanowisk 0 roznym tygodniowym obowiqzkowym wymiarze godzin.

W wyniku glosowania "za
Uchwal~

przyj ~cic m" -

11 810sow, Rada Gminy

przyj~la

jednoglosnie

Nr XXX/276/2013.

Uchwala stanowi zalqcznik do prolokolu.
Punkt17
Podj~cie uchwaly w sprawie zalozenia Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie.

W wyniku glosowania "za
Uchwal~

przyj ~cicm " -

11 glosow, Rada Gminy

przyj~la

jednoglosnie

Nr XXX/277/2013.

Uchwala stanowi zalqcznik do proloko1u .
Punkt 17a
Podj~cie

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

dzialki nr 301/2 i nr 334 polozone w obn;bie Zukowo z przeznaczeniem kulluralno
rekreacyjnym.
W wyniku glosowania " za

pr zyj ~c i cm" -

1'1 B1os6w, Rada Gminy

przyj ~ la

jednoglosnie

Uchwal-r Nr XXX/278/2013.

Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu.
Punkt 17b
Podj~cie

uchwaly w sprawie zmiany Uchwaly Nr XXV/229/2012 Rady Gminy Slawno z

dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budieLu Gminy Slawno na 2013r.
W wyniku glosowania "za
Uchwat~

przyj ~ci em" -

11 glosow, Rada Gminy

przyj ~la

jednoglosnie

Nr XXX/279/2013.

Uchwala stanowi zalq cznik do protoko1u.

Punkt 17c
Podj~cie

uchwaly w sprawie zmiany Uchwaly Nr XXVIlI/262/2013 Rady Gminy Slawno z

dnia 21 marca 2013r. w sprawie wielolehliej prognozy finansowej Gminy Slawno na lata
2013-2023.
W wyniku glosowania "za
Uchwal~

przyj~ci e m " -

11 glosow, Rada Gminy

przy j~la

jednoglosnie

Nr XXX/280/2013.

Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu.

Punkt 18
Przyj~ci e

sprawozdania z d zialalnosci Gminnej Komisji Rozwiqzywania Problemow

Alkoholowych w Slawnie za 2012 r.

Radni jednoglosnie

przyj~li

sprawozdanie.

Punkt19
Przyj~cie

z

sprawozdania

dzialalnosci

Zespolu

Interdyscyplinarnego

ds. przeciwdzialania przemocy w rodzinie na lerenie Gminy Slawno w 2012 roku.
Radni jednoglosnie

przyj~li

sprawozdanie.

Punkt20
Przyj~cie

sprawozdania Kierownika Gminneg;o Osrodka Pomocy Spolecznej w Sla",mie z

dzialalnosci osrodka w 2012 roku.
Radni jednoglosnie

przyj~li

sprawozdanie.

Punkt 21
Wolne wnioski:

Soltys Radoslawia L. Kryszewska: czy te worki z odpadami na trasie Slawsko-Radoslaw
zostanq zabrane? Dlaczego droga w
Robert

St~pieft:

wnioskuje

kwieLnia 2013r. Prosz~

0

0

T~adoslawiu

nie jest latana.

udostqpnienie nagrania z komisji Rady Gminy z dnia 29

zalozenie monitorinE,u w szkole w Zukowie, "vtedl' b~dzie widac

czy nauczyciel dyzuruje.
Soltys Noskowa P. Konwerski: czy bt;dzie nawieziony tluczen na

drog~

w Noskowie, ta

droga w por6wnaniu do ub. jj:tlku jesl katastrofalna.
Punkt22
Kierownik RI ].

Cz~scik:

jak tylko soltys do nas zadzwonil i zglosil, ze Sq smieci

drogach, to aulo bylo wysl'lane i zabicrano smieci.

Prosz~

przy

zglaszac taki fakL telefonicznie.

W6jt R. Stachowiak: solLysi posiadajC) telefony sluzbowe,

prosz~

dzwonic do

Urz~d.u

zglaszac takie rzeczy.
Jesli chodzi

0

monitoring w Zukowie, Lo b~dzie zamonlowany przy rozbudowie Szkoly.

Punkt23
Zakonczenie

Na zakonczenie Przewodniczqca obrad dokonah podsumowania

zamkni'(cia obrad

XXXSesji Rady Gminy S{awno.
Integraln~ cZfsci~

protokolu jest nagranie z scsji

dol~czone

do protokolu.

Pro toko Ian t:

PRZEW
~
1 my
. Z1\CA
Ra d
Mar

010

ata

LISTA OBECNOSCI
Radnych na XXX Scsji Rady Gminy S!awno w dniu 30 kwietnia 2013r.

1. Stefan Los

Bolcszewo

2. Marta Holowata

Kwasowo

3. Magdalena Kiddanowicz

Rzyszczcwo

4. Wfadysfaw Wi'tcek

Bobrowiczki

5. lerzy Hartwich

S1awsko

6. Marianna Szamiel

Sfawsko

7. Zbigniew lakuszczonek

Radoslaw

8. Irena Pielecka

Warszkowo

9. LechoSfaw Szach

Warszkowo

10. Jan Franas

Warszkowo

11 . Wiesfaw Dowbusz

WrzeSnica

12. Mifosfaw Borowski

Nos kowo

13. J6zef Sa!usz

Gwiazdowo

14. Ryszard B4aszczyk

Jani ewice

15 . Maciej Stanisfawski

L'ttowo

Lista obccnosci
Soltys ow na posiedzeniu XXX Scsji Rady Gminy Slawno w dniu
30.04.2013r.
Lp.
1

Mie.iscowosc
Bobrowice 25

2

Bobrowiczk i 37

N azwisko i
Ozdoba Agata

imi~

Pod pis

-

IKazimierz Ka ntowicz
-~

/7

-

~

3

Boleszewo 54

Los Stdan

4

Brzeseie 30

Agnieszka

5

Gwiazdowo 54

Zakrzew::;ka Grazyna

6

laniewice 52

Lysko Wioletta

7

Kwasowo 35

Podolska Maria

8

L~towo

Kruk Karol

9

Noskowo 3/ 1

Konwcrski Przemyslaw

10

Pom ilowo I

Palillski Wladyslaw

11

Radoslaw 32

Kryszcw::;ka Lucyna

12

Rzyszczewo 17

13

Slawsko

Katarzyna HerbaWolowska
Krzyminski Mariusz

14

Smardzewo 15

Choehol Rysza rda

15

Stary Krakow 8

Piaseczny lcrzy

;](T

16

Tokary 3

Murawiceka Elzbieta

v~

17

Tychowo

Lc sLek Kos

18

Warszkowo 17

19

Warszk6wko

Jagielski Arkadiusz

20

Wrzesnica 13

Szezepaniec Agnicszka

21

Zabno 10

Sozanski Ryszard

22

Zukowo

Szymborska Teresa

26
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Lista obccnosci
Zaproszonych gosci na XXX Scsji Rady Gminy Slawno w dniu 30.04.2013r.
Lp.
1

2
3
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Slawno, dnia 26 kwietnia 2013 r.

RSSA.0053.9.2013

Pani
Marta Holowata
Przewodniczqca Rady Gminy Slawno

Prosz~ 0

dokonanie nast~pujqcych zrnian w porzqdku obrad XXX Sesji Rady Grniny Slawno:

- wprowadzeme do porzqdku obrad projektu uchwaly w sprawie wyrazema zgody na
zawarcie umowy uzyczema na grunty z dzialki nr 301/2 i nr 334 polozone w

obr~bie

Zukowo z przeznaczemem kulturalno-rekreacyjnym,
wprowadzeme do porzqdku obrad projektu uchwaly w sprawie zrniany Uchwaly
Nr XXV/229/2012 Rady Grniny Slawno z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalema
budzetu Gminy Slawno na 2013 r.,
wprowadzeme do porzqdku obrad projektu uchwaly w sprawie zrniany Uchwaly
Nr XXVIII/262/2013 Rady Gminy Slawno z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Slawno na lata 2013-2023.

-UrZ~l(.J

Gm i ny
w Slawnic

20'\3

- O~ -

3a

11. 11

stawno, dni a 2013 -04-29

Pani
Marta Holowata
Przewo d n iezqea Rady Gminy Slawno

Odpowiedz na pytania zadane w trakeie XXIX sesji Rady Gminy Slawno, dnia 19 kwietni a 2013
roku zadane przez Pana Roberta

St~ pn i a.

Problem :

Rzekoma rezygnacja 4 dyrektorow szkol w trakcie obecnej kadencji wojta gmin y Slawnol dw6ch
na poczqtku kadencji ; d w6ch o becnie.
W okre ie od 14 grudni a 2010 r oku w
rezygnacj~

zkolach prowadzonyeh przez

Gmi n~

Slawno

zloiylo 2 dyrektoraw.

Poniiej przedstaw iam

inform acj~ 0

wszystkich zmiana ch j akie dokon Iy sj ~ w tym ok resie :

1. Szkota Podstawowa w Warszkowie, 2011 rok.
Nie bylo rezygnacji pana dyrektora And rzeja tuezkowskiego. Nastqpito zakonczen ie 5-le tniej kaden cji .
Dotych czasowy dyrektor nie zglosit swojej kandyda tury w kon kursie na dyrektora szkoty.
2. Szkota Podstawowa w Bobrowicach, re zygnacj a Pa ni dyrektor Boieny Krystia riczu k w 2012 roku.
Rezygnacja nastqpila po kontroli Zachodn iopomorskiego Kuratorium Oswiaty, ktara odbyla
zWiqzku ze skargq rodziea dziecka ucz~szezajqceg o do t ej szkoty.
niep rawidlowosei

j

si~

w

Kontrol a wykazata liezne

zaniechania w praey wychowawcy kl asy do ktarej ucz~szezalo dzi ecko ora z sa mej

Pani dyrektor. Konse kwencjq tych nieprawi dlowosci j est decyzja za chodniopom orsk iego kura t ora
oswiaty

0

przeprowadzeniu w 2013 roku nad zw yezajnej, pelnej kontroli w Szkole Podsta wowej w

Bobrowieach . Ja jako wajt odpowied zialny za funk cjonowani e tej plaeawki m ialem liczne zastrzeie nia
do organizacji pra cy szkoty.
3. Szkota Podstawowa w Warszkowie, rezygnacja Pani Dyrektor Joanny Kluszczy nskiej w kw iet n iu
2013 roku.
Rezygnacja zloiona z pow od6w osobistych . Pani Dyrekt or wypelniata obowiqzki dyre kt ora szkoty
bardzo do brze, bez zastrzeien organ u prowa dzq cego. Potwierdzeniem jest m aksyma lny dodatek
funkcyjny jaki otrzym ala dwukrotni e w bieiqcym roku szkol nym oraz na gro d~ w ajta w paidzi erniku
2012 roku .
4. Szkota Pod stawowa w Bobrowicaeh- sta n obecny
W zwiqzku z rezygn acj iJ Pan i dyrektor Boi eny Kryst ianczuk w 2012 roku , zgod nie z art. 36a punkt 5
ustawy systemie oswiaty organ prowadzqcy powie rzyl pelnienie obow iqzkow dyrektora do dnia 30
czerwea 2013 roku nauczycielowi tej szkoty - Pani Sylwii Wronko wski ej . Zgod nie z art. 36a, punkt 2
ustawy a system ie oswiaty kandydata na dyr ektor a szkoty wyb iera

si~

w drodze konk ursu . Nie ma

m oi liwosci prawnej powierzenia obecnej Pani dyrektor stanowiska dyrek to ra szkoty z pom ini ~c i em

procedury konkursowej. W zwictzku z powyiszym nle moie bye mowy a rezygnacji pani dyre ktor z
tego stanowiska.
Dnia 07 marca 2013 roku wydafem zarz'ldzenie nr 23/2013 w sprawie ogtos2enia konkursu na
stanowisko dyrektora Szkofy Podstawowej

W

Bobrowicach. Ogfoszenie dodatkowo ukazafo

tamach regi ona/nej prasy. Komlsja konkursowa zostata powofana
kwietnia 2013 roku.

zarz~dzeniem

si~

na

nr 32/ 2013 d nia 08

Do konkursu zgtosify sit: dwie osoby, w tym j eden kandydat nie miat

wyksztatcenia i doswiadczenia pedagogicznego. Komisja konkursowa w protokole z dnia 10 kw ietnia
2013 roku stwierdzifa niewainose obu kandydatur z powodu barkow formalnych w przedstawionej
dokumentacji konkursowej. Konkurs nie zostat
wyda/em zarz'ldzenie

0

rozstrzygni~ty. Nast~pnego

dnia, tj. 11 kwi et nia

ogloszeni u drugiego konkursu na sta nowisko dyrektora. Za rz<ldzenie to

zostalo uchylone dnia 18 kwietnia 2013 roku zarzijdzeniem nr 39/ 2013.
Powodem tej decyzji byt fakt krotkiego okresu na

rozstrzyg n i~cie

konkursu, brak pewnosci

0

pozytywnym jego finale . Nowy dyrektor winien bye wyfoniony przed zatwierdzen iem arkusza
organ;zacyj nego szkofy na rok szkolny 2013/2014, tak aby byty moiliwe zmiany kadrowe w szkole w
zwiqzku z koniecznosciij

uj~cia

w arkuszu nowego dyrektora.

Ustawa a systemie oswiaty wart. 36a, ust. 4 przewiduje sposob wyjscia w sytuacji jeieli do konkursu
nie zgfosi

si~

iaden kandydat albo w wyniku konkursu nle wytoniono kandyd ata, co m iato miejsce w

nin/ejszej syt uacji.
kandydatow i, po
Niestosowne

s~

Wowczas organ prowadzClCV powierza to stanowlsko ustalonemu przez siebie

zasi~gni~ ci u

stowa

0

opinii rady szkoty lub placowki i rady pedagoglcznej.

"przywiezieniu do szko/y nowej pan; dyrektor". Zgodnie z

ustaw~

i dobrym

zwyczajem osoba, ktorej zaproponowafem powierzenie stanowiska 'tostata przedstawiona Radzie
pedagogicznej SP w Bobrowicach jako kandydat a nie nowy dyrektor. Osoba ta ztoiyla wczesniej
swoj<l

kandydatur~

Ustawa

0

w konkursie.

systemie 05wlaty wart. 36a, ust. 6 stanowi: "W eelu pneprowadzenia konkursu organ

prowadzgcv szkole lub plac6wke powoluje komisie konlcursowq.. .". Oznacza to, ie konkurs
rozpoczyna

si~

z

chwil~

powotania komisji konkursowej, a nie ogtoszenia 0 konkursie. Ogtoszeni e

konkursie naleiy traktowae jako czynnose materialno opinia jakoby konkurs na dyrektora szkoty,

cytuj~ :

teehniczn~.

Tak

wi~c

0

nieuzasadniona jest

IIzostol zdjf;ty" - tzn . uniewainiony et.y tei

przerwany.
Fakt, ii w 20-Ietnim okresie w szkotach Gminy Stawno nie

bylo wl~kszych

zm ian na

stanowiskach dyrektorow szkol, czy tei nie korzystano z precedury opisanej w art. 36a, ust. 4 ustawy
o systemie o5wiaty nie stanowi, ie mam traktowae tego Jako wzer do nasladowania.
przeciwnie. W sytuacji

uzasadniaj~cej

zmianf: dvrektora szkoly, jake adpowiedzialny ustawowo za

stan oswiaty gminnej i funkcjonowanie placowek oswiatowych,
w tym jesli

b ~dzie

W r~cz

bE:d~

dCliyl do naprawienja sytuacji,

to konieczne, do zmiany dyrektora placowki.

zUw~

.4;dSt.chO~~k

Wojt gminy stawno

Sprawozdanie z dzialalnosci W6jta w okresie

mi~dzy

sesjami

od 21 marca do 29 kwietnia 2013 r.

ORGANIZACJA PRACY URZ~DU i GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH,
w tym zrealizowane zadania z zakresu kultury, prornocji, sportu i zdrowia
1.

W dniu 7 marca zostal ogloszony konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoly
Podstawowej w Bobrowicach. W odpowiedzi na ogloszenie w wymaganym ter:minie
wplyn~ly dwie oferty, jednak obydwie zawieraly bl~dy formalne, w zwictZku, z czym
konkurs nie zostal rozstrzygni~ty.

2.

W dniu 12 kwietnia zostal ogloszony konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoly
Podstawowej w Warszkowie. Termin skladania ofert uplynql w dniu 25 kwietnia,
a posiedzenie komisji konkursowej zaplanowane jest na 10 maja br.

3.

Z dniem 1 kwietnia br. Zarzqdzeniem W6jta dokonano zmian w Regula:minie
Organizacyjnym Urz~du Gminy Slawno. W ramach zmian bezposredni nadz6r nad
Gminnym Zespolem Oswiaty zostal przesuni~ty do kompetencji W6jta. W Referacie
Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Srodowiska utworzono stanowisko ds. gospodarki
odpadami.

4.

W ramach rob6t publicznych w calosci finansowanych ze srodk6w Powiatowego
Urz~du Pracy do prac w terenie na okres 6 miesj~cy zatrudniono 6 m~zczyzn w wieku
powyzej 50 roku zycia.

5.

Nadal wplywajq deklaracje dotyczqce odbioru odpad6w. Do dnia dzisiejszego
deklaracje zlozylo ok. 1750 gospodarstw domowych, co stanowi 83% wszystkich
gospodarstw na terenie gminy.

6.

Udzial w projekcie na usuwanie azbestu z pokryc dachowych zadeklarowalo 26 os6b.
Lqcznie zostanie usuni~tych okolo 90 ton azbestu. Po zatwierdzeniu wszystkich
wniosk6w przez Starostwo Powiatowe w Slawnie zostanie zlozony wniosek
o dofinansowanie do WFOSiGW w Szczecinie.

7.

Na terenie gminy przeprowadzono kolejnq
zebrano w okolo 60 ton opon.

8.

W ramach przeprowadzonej w kwietniu zbi6rki elektrosmieci, z terenu gminy
wywieziono 7,6 ton zuzytego sprz~tu elektrycznego i elektronicznego.

9.

Na wniosek Slupskiego Klubu Lekkiej Atletyki mieszkancowi Bobrowiczek - Adrianowi
Przybyle przyznano na okres 6 miesi~cy stypendium sportowe w wysokosci 400 zl

zbi6rk~

zuzytych opon, w wyniku kt6rej

miesi~cznie.

10. Po koniec marca wydano kolejny numer gazety gminnej.
11. Gmina Slawno wzi~la udzial w organizacji II Biegu Asi Kenig, kt6ry odbyl
w Slawsku 27 kwietnia br. W biegu gl6wnym wystartowalo ponad 80 zawodnik6w.

si~

12. 3 maja organiz ujemy Rodzinny Bialo-Czerwony Rajd Rowerowy. Mile w idziane barwy
narodowe. Stowarzyszenie " N a szlaku" pop rowad zi grup~ row rzyst6w na trasie
Slawno - U gacie. Organizowane Sq r6wn iez gru py rowerzystow w p oszczeg6lnych
sol c twach. Dojazd do Zielonej Szkoly pod B cianim Gniazdem pJanowany jest na
goelz. 13.00.
ZAM6 WIENIA PUBLICZNE
1. Zakon zono p ostl?powania prz targowe na przebudow~ budynku bylej szkoly
podstawowej w Gwiazdowie, z przeznaczeniem na prz d szkole oraz n a przebudow~
i rozbudowfi! budyn ku OSP we Wrzesnicy.
2.

Rozstrzygni~ to

po t~powanie prowad zon w trybie p rz targu nieograniczonego na
dostaw~ mebli p rzedszkolnych i pokryc podt gowych do p unktu p rzedszkolnego
w Boleszewie. Najkorzystniejsz,! ofert~ zlo:iyla firma NOVUM Wyposa zenie Plac6w
Zabaw Slawomir Chmi Liflski.

3. O gloszono i r zstrzygnifi! to postfi!P wanie przetargowe na r6wnani nawierzchni dr6g
gruntowych za pomoc,! r6wniarki samojezdnej wraz ze scinaniem poboczy oraz
su k sywnq konserwacj ~ drog gminnyeh grunt w o - zu:ilowych polegaj,!cq na
uzupetnieniu u bytk6w kruszywem wraz z za g~szczeniem. Najkorzystniejsz,! ofert~ na
obie cz~sci zam 6wienia przedstawil pan 5lawomir Siudek ze Slawska, z kt6rym umowy
n a realizacj~ zam6wienia zostaly podpisane w dniu 19 kwietrlia br.
4. Ogloszono i roZ5trzygni~to post~powanie przetarg w na przebudow~ i zmian~ sposobu
uzytkowania cz~§d budynku szkoly na p unkt p rzeszkolllY i swi e t1ic~ w Boleszewie.
Wykonaw,! za ania bfi!dzie Zaklad Og6lnobudow lany PRIMA Zenek Bednarek
z Koszalina, kt6ry zadeklarowal realizacj~ przed si wzifi!cia za kwot~ 101.230 zl.
5. Trwa ocena ofert w post~powaniu na swiadczenie uslug w za resie nadzoru
inwestorskiego nad rea lizacjq wykonania i w okresie gwarancji p rz budowy swietlic
w Noskowie i Tychowie.
6. Ogloszono przetarg na przebudow~
remont wietHe
i w Tychowie. Oferty przyjmowan Sq do 10 maja br.

wiejskicb

w

Noskowie

INWESTYCJE
1. Trwaj,! prace p rzy przebudowi i rozbudowie OSP Wrzesniea. Wykon wcq zadania jest
Za klad O g6lnobudowlany Slawomir Wardak ze Slawna. P lanowany termin zakonczenia
prac - 11 sieTp nia 2013 r.
2. W ubieglym tygodniu rozpoczfi!to prace przy p rzebudowie budynku 0 bylej szkole
w Gwiazdowie na p rzedszkole gminne. WykonawC<! inw stycji jest Prze dsi~biorstwo
Produk yjno-HandJowe Plastkon Sp. j. Krzysz tof Jurkiewicz z Koszalina. Termin
zak011czenia prae w yznaczono na 23 sierpnia br.
3. Wymieniono przepust w drodze gminn j na koloni~ w Bolesz w ie.

4. Ze srodk6w funduszu soleckiego wykonano remont sanitariat6w w budynku swietlicy
wiejskiej w Slawsku.
5.

Zlecono opracowanie
w Rzyszczewie.

dokumentacji

projektowej

6. Zlecono opracowanie dokumentacji zamiennej na
w Kwasowie.

na

budow~

przebudow~

swietlicy

wiejskiej

swietlicy wiejskiej

7. Systemem gospodarczym realizowany jest awaryjny remont systemu odwodnienia pod
podlogq w swietlicy wiejskiej w Boleszewie.
8.

W trakcie realizacji jest r6wnanie gminnych dr6g gruntowych r6wniarkq samojezdnq.
Wyr6wnano juz drogi w sofectwach Tokary, Sfawsko, Noskowo, Warszkowo,
Warszk6wko i Wrzesnica. Obecnie trwa r6wnanie dr6g w Gwiazdowie.

SRODKIZFWN~TRZNE

1. W dniu 27 marca podpisano z Zarzqdem Wojew6dztwa Zachodniopomorskiego umow~
na dofinansowanie kwotq 208 306 zl przebudowy drogi gminnej dojazdowej do grunt6w
rolnych 0 dt 1118 metr6w w miejscowosci Stary Krak6w.
2. W dniu 15 kwietnia br. podpisano umow~ z Zarzqdem Wojew6dztwa
Zachodniopomorskiego na dofinansowanie kwotq 191.514 zl budowy boiska
wielofunkcyjnego w Warszkowie oraz budow~ urzqdzen silowni zewn~trznych
w Warszkowie i w Warszk6wku w ramach Programu LEADER+.
3. Wniosek Gminy Slawno na dofinansowanie przedsi~wzi~cia pn. "Budowa i oznakowanie
szlak6w rowerowych na terenie gminy Slawno" znalazl si~ na liscie rankingowej
projekt6w przeznaczonych do wsparcia finansowego w ramach Programu LEADER+.
4. W zwiqzku ze zmianami w dokurnentacji projektowej na budow~ sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosciach Wrzesnica, Warszkowo, Warszk6wko i Tychowo oraz
wodociqgu w miejscowosci Tychowo w dniu 25 kwietnia podpisano aneks do umowy na
dofinansowanie zadania ze srodk6w PROW.
5. W partnerstwie z Gminq Miasto Sfawno do Funduszu Norweskiego zlozono wniosek na
dofinansowanie projektu pn. "Wsparcie rozwoju aglomeracji slawienskiej poprzez
stworzenie odpowiednich warunk6w instytucjonalno - infratsrukturalnych ulatwiajqcych
dzialalnosc gospodarczq" . Gl6wnym zafozeniem projektu jest stworzenie strategii
spoleczno-gospodarczej aglomeracji slawienskiej oraz przygotowanie dokumentacji
wielobranZowej na utworzenie teren6w inwestycyjnych. Wartosc calkowita projektu
wynosi 2,5 mIn zf, z czego wklad wlasny Gminy Slawno -150 tys. zf.

WSPOt.PRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZ1\DOWYMI
1. 29 marca podpisano umowy na wsparcie realizacji zadan publicznych z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanego poprzez

orgaruzowanie zaj~c sportowy h dla d zieci i mtod zieZy
Podstawowej i Gim nazjum we Wrze§nicy
• z lJKS SJawa - Jedynka Slawno na kwot 200 zl
• z UKS Wrzesnica na kwot~ 3000 zl.

ucz~szczajClcej

do Szkoly

2. 3 kwie tnia podpisano umow~ ze Stowarzyszeniem N a Rzecz Rozwoju Wsi Zukowo,
L~towo, Brzescie Mala Ojczyzna"na realizacj ~ zadania publicznego pn. "Tyle mam do
powiedzenia" - p rogram nauki j zyka angielski go d la uczni6w Szkoly Podstawowej
w Zu kowi . Przedsi~w zi ~ie wsparto kwo t<t 2700 zt
II

3. W dniu 12 kwietnia ogloszono III otwarty konkurs
publi znych z zakresu:

fert na wspar i

realizacji zadail

1) kultury, sztuki, ochr ny d6br kultury i d ziedzictwa n aro ow go realizowanego

pop rzez p rowadzerue swietlicy wiejskiej, jako m iejs a spotkail i organizacji czasu
woIn go mi szkanc6w wsi na terenie Gminy Slawno;
2) dziaJaln §ci charytatywnej r alizowanego
mieszkan 6w G miny Slawno.

poprz z

wydawanie

zywno ci

dla

Oferty przyjmowane SCl do drua 6 maja br.
OSWIATA
1. PrzepTowadzono konsultacje ze zwiC}Zkami zawodowymi, zTzeszaj<\cymi nauczycieli
g lowe warunki
w spTawie uzgodnienia regulaminu okr §lajClcego wy okosl: oraz sz
przyznawania nauczycielom dodatk6w: motywacyjnego, funkcyjnego, za wyslug~ lat i za
warunki pracy oraz nie.kt6rych innych skla dnlk6w wynagr dzenia 1a nauczyde1i
za trudnionych w szkolach i plac6wkach, 1a kt6rych organem pTOwa zqcym jest Gmina
Slawno. Pod pisan o protok61 uzgodnieft i TOzbiei:noSci.

2. 4 kwietnia w gminnych szkolach podstawowy h prz eprowadzony zostal zewn~trzny
sprawdzian kIas sz6stych, orgaruzowany przez Cen tralnq Ko misj~ Egzaminacyjnq.
3. 9 kwietni pani Joanna KIuszczy nska, dyrektor Szkoly POdstawowej w Warszkowie
zlozyla rezygnacj~ z pelnionego stanowiska .
4. 12 kwietnia odbylo
szkoInego 2013/2014.

si~

spotkanie z dyrektorami szk61 w sp rawie oTgaruzacji roku

5. Zachodniopom orski Kurator OSwiaty wydat negatywn<t opmu~ w prawie zamjaru
p l'lczenia Szkoly Podstawowej i Gimnazjum we Wrz micy w Zesp61 Szk61.

6. W dniach 23,24,25 kw ietnia w gimnazjach gminnych p rzep r w adzony z05tal zewn~trzny
gzamin klas trzecich organizowany prze.z Cen tralni} Komisj~ Egzaminacyjnq.
UDZIAt W SPOTKANIACH I NARADACH
25 marca

spotkarue ze zwiC}Zkami zawodowymi nauczycieli w 8 rawie
uzgodn ierua regulaminu wynagradzania nauczycieli

4 kwietnia
11 kwietnia

18 kwietnia

spotkanie w Urz~dzie Miejskirn w KoszaLinie w sprawie budowy
spalarni odpad6w kornunalnych
w UM w Goleniowie spotkanie z p . Magdalenq Mlochowskq
wiceministrern Administracji
Cyfryzacji w sprawie zrruan
w przepisach 0 samorzqdzie terytorialnyrn
konwent w6jt6w, burrnistrz6w
prezydent6w wojew6dztwa
zachodniopornorskiego

ZARZJ\DZENIA WOJT A (15 pozycji)
•

Zarzqdzenie Nr 26/2013 W6jta Gminy Slawno z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie
powolania Komisji Konkursowej do dokonania oceny ofert zlozonych w II otwartyrn
konkursie ofert na realizacj~ zadan publicznych w 2013 r.

•

Zarzqdzenie Nr 27/2013 W6jta Grniny Slawno z dnia 22 rnarca 2013 r. w sprawie
wprowadzenia procedury realizacji zalecen pokontrolnych oraz post~powania
z wynikarru kontroli zewn~trznych w Urz~dzie Gminy Slawno oraz w jednostkach
organizacyjnych Gminy Slawno.

•

Zarzqdzenie Nr 28/2013 W6jta Grruny Slawno z 25 rnarca 2013 roku w sprawie
dokonania wyborn najkorzystniejszych ofert na realizacj~ zadan publicznych w 2013r.

•

Zarzqdzenie Nr 29/2013 W6jta Gminy Slawno z dnia 27 rnarca 2013 roku w sprawie
przedstawienia sprawozdanja z wykonania budZetu grniny Slawno za 2012 rok wraz
z inforrnacjq 0 stanie rruenia.

•

Zarzqdzenie Nr30/2013 W6jta Gminy Slawno z dnia 28 rnarca 2013 roku w sprawie
wprowadzenia
Regulaminu
porzqdkowego
na
crnentarzach
kornunalnych
w rruejscowosciach: Wrzesnica, Zukowo, Stary Krak6w.

•

Zarzqdzenie Nr 31/2013 W6jta Gminy Slawno z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie
powolania
komisji
przetargowej
do
przeprowadzenia
przetargu
ustnego
nieograniczonego na dzierzaw~ dzialek nurner: 154/2, 154/3, 154/4, 154/5 w obr~bie
Wrzesnica.

•

Zarzqdzenie Nr 32/2013 W6jta Gminy Slawno z dnia 08 kwietnia 2013 1". W sprawie
powolania Komisji do przeprowadzenia post~powania konkursowego na kandydata na
stanowisko Dyrektora Szkoly Podstawowej w Bobrowiczkach

•

Zarzqdzenie Nr 33/2013 W6jta Grniny Slawno z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie
zrruan w budzecie Gminy Slawno na 2013 rok.

•

Zarzqdzenie Nr 34/2013 W6jta Grniny Slawno z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie
ogloszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoly Podstawowej w Bobrowicach

•

Zarzqdzenie Nr 35/2013 W6jta Gminy Slawno z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie
ogloszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoly Podstawowej w Warszkowie.

•

Zarzqdzenie Nr 36/2013 W6jta Gminy Slawno z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie
ogloszenia III otwartego konkursu ofert na realizacj~ zadan publicznych w 2013 r.

•

Zarzqdzenie Nr 37/2013 W6jta Gminy Slawno z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu zakladowego funduszu swiadczen socjalnych w Urz~dzie
Gminy Slawno

,

•

Zarz'ldzeni N r 38/2013 W6j ta G miny Sl wno Z dnia 17 kwietnia 2013 roku w sprawie
u stalenia Regu laminu Gminnej Komisj i. RozwiClZYWania Problem 6w Alkoholowych
w Gminie Slawno

•

Zarz'ldzenie Nr 39/ 2013 W6jta Gminy Slawno z dnia 18 kwie tnia 201 r. w sprawie
uchylenia Zarzl:ldzenia N r 34 W6jta Gminy Slawno z dnia 11 kwietni 201 3r.

•

Zarz'ldzenie Nr 40/201 W6jta Gminy stawno z dnia 22 kwietnia w sprawie powolania
korrrisji do przeprowadzenia inwentaryzacji grob6w na cmentarzach gminnych.

