PROTOKOt NR XXXI 2013

z obrad Sesji Rady Gminy Slawno w dniu 28 maja 2013r.

Sesja odbyla

si~

w

Sesj~ rozpocz~to 0

Urz~dzie

Gminy Slawno.

godz. 10 00 a zakOl1czono

0

Na stan 15 Radnych w Sesji uczesLniczylo 14

1100.
r~adnych

W Sesji uczesbliczyli: W6jL Ryszard Slachowiak,

co stanowi 93,33 % sLanu Rady .

Zast~pca

W6jta !\rlur Cir6g, Sekretarz

Grniny Marta Rosenkiewicz-J6iwiak, Skarbnik Gminy Renata LiLwin, Dyrektor GZO Anna
fikier, Kierownik RI Janina

Cz~scik,

Kierownik RGPO Ryszard Lesniewski oraz Soltysi.

Otwarcia Sesji dokonala PrzewodniczC)ca

T~ady

Gminy p. MarLa Holowata i powilala

wszystkich obecnych. Nast<;,pnic na podsLawic lisLy obecnosci I\adnych, sLwierdzila
wymagane kworum do przeprowadzcnia obrad i podejmowania prawomocnych uchwal.

PrzewodniczC)ca poinformowala

0

pismie od W6jta z prosbq 0 dokonanie zmian

w porzqdku obrad XXXI Sesji Rady Gminy Slawno:
•

Wycofanie z porzqdku obrad projekLuuchwaly w sprawie zalwierdzenia taryfy na
zbiorowe zaopalrzenie w woLic) i zbiorowc odprowadzanie sciek6w.
Radni 13 glosami 'za', pr:;;y 1 glosie "przeciwnym" wycofali projckt uchwaly z
porz'!dku obrad.

Porz'!dek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. SLwierdzenie kworum.
3.

Wolna Trybuna.

4.

Przyj~cie

porzC)dku obrad.

5.

Przyj~cie

protokolu z XXX Sesji Rady Gminy.

6. Sprawozdanie W6jta Gminy z dzialalnosci
7.

Interpelacje i zapytania Radnych.

rni~dzy

sesjami.

8.

Przedstawienie

uchwaly

skladu

Orzekajqcef,o

I<.egionalnej

Izby

w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie wydania opinii

Obrachunkowej
0

sprawozdaniu

z wykonywania budietu w 2012 \"Oku.
9.

Przedstawienie Wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia W6jtowi Grniny
Slawno absolutorium z lytulu wykonania budielu gminy za 2012r.

10. Przedstawienie

uchwaly

sldadu

Orzekajqcef,o T<.egionalnej

w Szczecinie w przedmiocie wydania opinii

0

Tzby

Obrachunkowej

wniosku Komisji Rewizyjnej I<.ady Gminy

Slawno w sprawie udzielenia W6jLowi Crniny Slawno absolutorium z tyLulu wykonania
budzeLu gminy w 2012r.
11.

Podj~cie

uchwaly w sprawic ruzpaLrzcnia i zaLwierdzenia sprawozdania finansowego

oraz sprawozdania z wykonania budzeLu grniny Slawno za 2012r.
12.

Podj~cie

uchwaly w sprawie absoluloriurn z LyLulu wykonania budzelu za rok 2012.

13.

Podj~cie

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

z dnia 21 grudnia 2012r. w spra'vvic uchwalenia budietu Gminy Slawno na 2013r
14.

Podj~cie

uchwaly w sprawie zmiany Uchwaly Nr XXVIII/262/2013 Rady Gminy

Slawno z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wieloleLniej prognozy finansowej Gminy
Slawno na la ta 2013-2023.
15.

Podj~cie

uchwaly w sprawie nabycia prawa uzylkowania wjeczyslego dzialki nr 704/2

o powierzchni 0,0474 ha polozoncj w

obn~bie

Slawsko oraz uslanowjenia sluzebnosci

gruntowej i sluzebnosci przesylu.
16. Podjr;>cie uchwaly w sprawie okrcslcnia zasad obciqzania nieruchomosci stanowiqcych
wlasnosc Gminy Slawno sluzebnosciarni przesylu.
17.

Podj~cie

uchwaly w sprawie nabycia dzialek nr 306

o pow. 0,33 ha polozonych w
18.

Podj~cie

0

powierzchni 0,14 ha

nr 299

obr~bie L~towo.

uchwaly w sprawie nabycia dzialki nr 467

0

pow. 0,20 ha poloionej w obrr;bie

Zukowo.
19. Wycofany.
20.

Podj~cie

uchwaly w sprawie zrniany uchwaly Nr XXVII/254/2013 Rady Gminy Slaw no

z dnia 27lulego 2013r. w sprawic oplal crncnlarnych.
21.

Podj~cie

uchwaly w sprawie wyrazenia zgod)' na wsp61dzialanie zc Stowarzyszeniem

na Rzecz Rozwoju Wsi Wrzesnica "Jednosc" z siedzibC) w miejscowosci Wrzcsnica przy
realizacji projektu pn." Maluch z Gminy Slawno na start" , wsp6lfinansowanego
z Europejskiego Punduszu Spolecznego w ramach Priorytelu IX Rozw6j wyksztatcenia
i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapilal Ludzki, Dzialanie 9.1

Wyrownanie szans edukacyjnycb i zapl'vvnicnic "vysokicj jakosc i uslu8 ed uka cyjnych
swiadczonych w systemie oswialy, Poddzialanie 9.1.1 Zmniejszenie nier6wnosci
w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej .
22.

Podj~ci e

uchwaly w sprawie przyj~cia oeeny zasobow pomoey spoleeznej.

23. Wolne wnioski .
24. Odpowiedzi na interpelacje i zap ylani a radnyeh .
25.

Zamkni~eie

sesji.

Punkt3
13rak

Punkt4
Radni

przyj~li wi~kszoseiq

glosow - "za" 13 , " przeciw" - 1 glos,

przyj ~li

porzqdek obrad po

wprowadzon yeh zmianaeh.

Punkt5
Przyj~eie

protokolu z XXXI Sesji Rady Gminy.

W wyniku glosowania Radni przyj(,'!i proloh)l jcdn08losnie.

Punkt6
Sprawozdanie Wojta Gminy
( zalqeznik do pro tokolu).

0

rca lizaeji

za dar1

w

okresie

mi~dzy

Sesja mi

Punkt7
M. 1301'owski: na Ja kim etapie jesl remonl swielliey w Noskowi e, ezy jest mozliwosc
miejseowosei Noskowo do bud owania seiezek rowerowyeh.

uwzgl~dnienia

MSzamiel: eheialam

si~

d owiedziec

0

zwolnienia nau ezycieli w Slawsku.

Punkt8
Przedslawicnie

uchwaly

skladu

Orzekaj'lecp,o

Re8ionalnej

Izby

w Szczeeinie z dni a 25 kwieLnia 20-13 roku w sprawie wydania o pinii
z wykonywani.a budzelu

W

2012 roku.

Przewodniczqca odczytala proj ekL ueh waly.

Obra ehunkowcj
0

sprawozdaniu

Punkt9

Przedstawienie Wniosku Komisj i Rewizyjnej w sprawie ud zielcnia W6jtow i Gminy 51awno
absolutorium z ly lu!u wykonania buLizelu p,miny za 2012r.

PrzewodniczC)ca odczyta1a wniosek Konusji Rewizyjnej.
Radni podczas glosowarua

przyj~li

wniosck j ed no~los ni e.

Punkt 10

Przedstawienie

uchwa1y

skladu

()rzckaj qce~o

Regionalnej

w 5zczecinie w przedmiocie wydania opinii 0 wniosku Komisji

Izby

Obrachunkowej

I~ ew izyjnej

Rady Groiny

Slawno w sprawie udzielenia Wajtowi Gminy 51awno absolutorium z ly lu!u wykonania
budzetu gminy w 2012r.
Przewodniczqca odczytala projekl uchwa1y .
Punkt 11
Podj~cie

uchwaly w sprawie ro zpa lrzc nia i zalwierdzenia sprawozdania finansowego oraz

sprawozda rua z wykonania budielu gminy 51awno za 2012r.
W wyniku glosowania "za przyj<,'cicm" - 14 gios6w, Rada Gminy

przyj ~ ia

jednoglosnie

Uchwal(( Nr XXXJj281/2013.

Uchwala sta nowi zalC)cznik do pro loko1u .

Punkt 12
Podj~cje

uchwaly w sprawie absolulorium z ly luiu wykonania budzelu za rok 2012.

W wyniku glosowania "za przyj<,'cicm" - 14 1',10s6w, Rada Gminy
Uchwal~

przyj~la

jednoglosruc

Nr XXXIf282/2013.

Uchwala stanowi za1qcznik do proto]<o!u.

Punkt 13

Podj\,cie uchwa! y w sprawie zmiany Uchwal y Nr XXV/229 /2012

I~ady

Gminy 51awno

z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy 51awno na 2013r.
W wyniku

~losowania

"za przyjt;:cicm" - 14

Uchwal(( Nr XXXJj283/2013.

~1os6wf

H.ada Gminy przyjt;: la jednoglosrue

Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu
Punkt 14
Podj~cie

uchwaly w sprawie zmiany Uchwaly Nr XXVlIl/262/2013 Eady Gminy Slawno z

dnia 21 marca 2013r. w sprawic wielolcLniej prognozy Cinansowej Gminy Slawno na lata
201 3-2023.
W wyniku glosowania "za

przyj~ciem" -

14 glos6w, Eada Gminy przyjf;'la jednoglosnie

Uchwalf Nr XXXI/284/2013.
Uchwala stanow i zalqcznik do proLokolu

Punkt 15

Podjf;'cie uchwaly w sprawie nabycia prawa uzytkowa nia wieczystego dzialki nr 704/2
o powierzchni 0,0474 ha poloionej w

obr~bie

Slawsko oral'. ustanowienia sluzcbnosci

gruntowej i sluzebnosci przesylu.
W wynjku glosowania "za

przyj~ci c m " -

14 8los6w, Rada Gminy przy jt;la jedno8losni c

Uchwalf Nr XXXlj285/2013.
Uchwala stanowi zalqcznik do prolokolu

Punkt 16

Podjf;'cie uchwaly w sprawie ok res lcnia zasa d obcig zania nieruch omosci stanowigcych
wlasnosc Gminy Slawno sluzebnosciami przesylu.
W wyniku glosowania "za

przyj~ci c m" -

14 glosow, Rada Gminy przyjt;la jednoglosnic

Uchwalf Nr XXXlj286/2013.
Uchwala stanowi zalqcznik do pro tokolu
Punkt 17
Podjt;cie uchwaly vv sprawie nabycia d zialck nr 306

0

powierl',chni 0,14 ha

nr 299

o pow. 0,33 ha polozonych w obrf;'bil' L<;Lmvo.
W wyniku elosowania "za przyjr;cicm" - 14 glosow, Rada Cminy przyjf;'la jednop,losnic
Uchwalf Nr XXXlj287/2013.
Uchwala stanowi zalqcznik do protol<olu
Punkt 18

Podj f;'c ie uchwaly w sprawie nabycia dzialki nl' 467

0

pow . 0,20 ha polozonej w obrf;'bic

Zul<owo.
W wyniku gloso \vania "za przyjc;cicm" - 14 p;losow, Rada Gminy przyjt;la jednoglosnic
Uchwalf Nr XXXI/288/2013.

Uchwala stanowi zalClcznik do protoko1ll
Punkt 20
Podj~cie

uchwaly w sprawie zrrUany uchwaly Nr XXVII/254/2013 Rady Gminy Slawno z

dnia 271utep,o 2013r. w sprawie oplat cmcntarnych .
W wyniku glosowania "za przyj<;,ciern" - 14 glos6w, Rada Gminy

przyj~la

jednoglosnie

Uchwal'r Nr XXXIj289/2013.
Uchwala slanowi zalClcznik do protokolu

l'unkt 21
Podj~cie

uchwaly w sprawie wyrazcnia zgody na wsp61dzialanie ze Stowarzyszeniem na

Rzecz Rozwoju Wsi Wrzesnica "JcdnosC z siedzibCl w miejscowosci Wrzesnica przy
realizacji

projektu

pn."

Maluch

z Gminy Slawno na

slart",

wsp6tfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Spolecznep,o w ramach Priorytetu IX Rozw6j wyksztalcenia
I

kompetencji w

regionach Pro8ramu Operacyjnego Kapital Ludzki, Dzialanie 9.1

Wyr6wnanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci uslug edukacyjnych
swiadczonych

w

systerrUe

oswialy,

Poddzialanie

9.1.1

Zmniejszenie

nier6wnosci

w slopniu llpowszcchnienia cdukacji przcdszkolncj.
W wyniku p,iosowania "za przyj<;,cicm" - 14 glos6w, Rada Gminy

przyj~la

jednoglosnie

Uchwal'r Nr XXXIj290/2013.
Uchwala stanowi zalClcznik do protokolll

Punkt22
Podj~cie

uchwaly w sprawie przyj<;,cia oceny zasob6w pomocy spolecznej.

W wyniku glosowania "za przyj<;,ciem" Uchwal~

]4

glos6w, Rada Gminy

przyj~la

jednogtosnic

Nr XXXIj291/2013.

Uchwala stanowi zalC)cznik do protoko1u

Punkt 23
Wolne wnioski:
L.5zach: poin{ormm,va!, ze w dniu -J 7 czcrvvca 2013r., rusza kolejna transza zywnosci, zwr(Ki!
si~

z gorqcC) prosbq do soHysow

terminie.

0

poinformowanie mieszkanc6w, aby odbierali zywnosc w

Punkt 24

Wajt Ryszard Stachowiak: jesLi chodzi
przetarg, czekamy na

gwarancj~

0

sw ietlice Noskowo, to jest juz

rozstrzygni~ly

i podpisujemy umow ~. Nalomiasl scieZki rowerowe

zlozylismy projekt 0 dofinansmvanic do PDS i o trzyma lismy pieniClzki . W Noskowie na razie
nie ma zaplanowanych sciezck rowerowych.

Dyrektor GZO A. Fikier: jesli chodzi
zaproponowal

prac~

0

Pani, kt6ra pracowala

zwolnienie nauczyciela , wY)3sniam, ze W6jl
W

szkole w Slawsku w punkcie przedszko ln ym

w Gwiazdowie. Pani nauczyciel propozycj<i Pana W(') jta

przyj~la.

Punkt 25
Zakollczenie

Na zakonczenie Przewodniczqca obrad dokonala podsumowania

zamkni~cia

obrad XXXI

Sesji Rady Gminy Slawno.
lntegraln~ cz~sci~

protokolu jest nagranie

'L

sesji dol~c'LOne do protokolu.

Protokolan t:

r
PRZ ~ ~Ol D N I CZACA

_YMff3t Gmi ny

MdlJa Holowata

GMINA SLA\V~O
ul. M .. Sk!odo\v4i ~ i

c)

SLAW~ O i'.'fP 499-052-36-66, R 'goll n .9 - '~(")9

76- 100

Slawno, dnia 29 maja 2013 r.

RSSA.0053.11.2013

Pani
Marta Holowata
Przewodniczqca Rady Gminy Slawno

Prosz~ 0

dokonanie nast~pujqcych zrnian w porzqdku obrad XXXI Sesji Rady Gminy Slawno:

- wycofanie z porzqdku obrad projektu uchwaly w sprawie zatwierdzenia taryfy na
zbiorowe zaopatrzenie w

wod~

i zbiorowe odprowadzanie sciek6w.

k

LISTA OBECNOSCI

Radnych na XXXI Scsji Rady Gminy Slawno w dniu 28 majC). 20 13r.

l. Stefan Los

Boleszewo

2. Marta Holowata

Kwasowo

3. Magdalena Kietdanowic7

Rzyszczewo

4. Wladyslaw Wiycek

Bobrowiczki

5. Jerzy Hartwich

Slawsko

6. Marianna Szamiel

Slawsko

7. Zbigniew Jakuszczonek

Radoslaw

8. Irena Pielecka

Warszkowo

9. Lechoslaw Szach

Warszkowo

10. Jan Franas

Warszkowo

11. Wieslaw Dowbusz

WrzeSnica

12. Milosfaw Borowski

Noskowo

13. J6zcC Salusz

Gwiazdowo

14 . Ryszard Blaszczyk

Janiewicc

15. Maciej Stanislawski

I ,,~to\\to

•

J

Sprawozdanie z dzialalnosci W6jta w okresie

mi~dzy

sesjami

od 30 kwietnia do 27 maja 2013 r.
---- - ---- - ---- - --- - - - -------- - - - - -------- - ----------- - --------ORGANIZACJA PRACY URZ{;:DU i GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH,
w tym zrealizowane zadania z zakresu kultury, promocji, sportu i zdrowia
1.

W dniu 16 maja zatwierdzono post~powanie konkursowe na stanowisko Dyrektora
Szkoly Podstawowej w Warszkowie. W wyniku post~powania kandydatem na
stanowisko Dyrektora jest pan Mariusz Lesner.

2.

ZakOl1.czyl si~ nab6r ofert na stanowisko Dyrektora Przedszkola Gminnego
w Gwiazdowie. Wplyn~ly dwie oferty - w dniu 29 maja zostanie przeprowadzone
post~powanie konkursowe.

3.

Ogloszono nab6r na stanowisko ds. dr6g w Referacie Inwestycji i Infrastruktury
Komunalnej. W odpowiedzi na ogloszenie wplyn~o 12 ofert, 9 kandydat6w zostalo
zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej, kt6ra zaplanowana jest na wtorek
4 czerwca br.

4.

3 maja zorganizowano Rodzinny Bialo-Czerwony Rajd Rowerowy, kt6ry cieszyl si~
bardzo duzym zainteresowaniem. Wzi~lo w nim udzial ponad 200 rowerzyst6w. Mamy
nadziej~, ze rajd wpisze si~ na stale do kalendarza imprez gminnych.

5.

W dniach 9-12 maja przedstawiciele naszej Gminy spotkali si~ z wladzami szwajcarskiej
Gminy Nebikon w sprawie mozliwosci nawiqzania wsp6lpracy partnerskiej.
(Szczeg61owe sprawozdanie z wizyty w Szwajcarii zostanie przedstawione po sesji Rady Gminy.)

6.

Do 160 gospodarstw domowych z terenu Gminy Slawno wyslano
przypominajqce 0 obowiqzku zlozenia deklaracji w sprawie odbioru odpad6w.

7.

Do 29 mieszkaftc6w Bobrowiczek i Warszkowa wyslano pisma nakazujqce przylqczenie
si~ do istniejqcej sieci kanalizacyjnej.

8.

Na rzecz najemc6w sprzedano lokal mieszkalny we Wrzesnicy.

pisma

ZAMOWIENIA PUBLICZNE
1. Na poczqtku maja ogloszono przetarg na uslugi edukacyjne obejmujqce prowadzenie
zaj~c dodatkowych w punkcie przedszkolnym w Boleszewie. W zwiqzku z tym, ze
przedlozone oferty przekroczyly kwot~, jakq Zamawiajqcy zamierzal przeznaczyc na
realizacj~ zam6wienia post~powanie uniewazniono. 17 maja przetarg ogloszono
ponownie.
2. W dniu 9 maja ogloszono post~powanie przetargowe na przebudow~ budynku szkoly
podstawowej w Slawsku. Termin skladania ofert uplywa 4 czerwca br.
3. Do 29 maja br. trwa przyjmowanie ofert w post~powaniu przetargowym na swiadczenie
uslug w zakresie odbioru i transportu odpad6w komunalnych od wlascicieli
nieruchomosci zamieszkalych na terenie Gminy Slawno oraz odbi6r i transport
niesegregowanych odpad6w komunalnych i selektywnie zebranych (tworzywa sztuczne,
szklo) z nieruchomosci stanowiqcych mienie komunalne Gminy Slawno w okresie od
01.07.2013 r. do 30.06.2014 r.

4. Ogloszono po ~powanie przetargowe n swiad czenie uslug w za kresie nadzoru
inwestor kiego nad realizacjq wykon ania i W okresi gwarancji budowy sieci
wod ociqgowej oraz sieci kanalizacyjnej w miejsc wosciach: Wrzesnica - Warszkowo Warszkowko - Tychowo. Termin skladania of r t u plywa 3 czerwca 2013 r.
5. Ogl szono p rze targ na budow~ sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo§ci ch: Wrzesnica

- Warszkowo - Warszk6wko - Tychowo oraz wo ociqgu w miejscowosci Tychowo.
Termin skladania o fert do 10 czerwca br.
6. Rozstrzy gni~to post~powanie p rzetargowe na swiadczeni

uslug w zakresie nadzoru
inwestorskiego nad realizacjq wykonania i w okregie gwarancji p rzebudowy swietlic
wiejskich w Noskowi
w Tychowie. N ajkorzystnlejszCl ofer t~ przedstawilo
Przedsi~biorstwo Uslugowo-Produkcyjne EK OBUD s.c. z Koszalina.

7.

R ozstrzygni~ to

przetarg na przebudow~ i rem nt swietlic wiejskich w Noskowie
i w Tychow ie. Ofert~ Z najniZszq cenq sposr6d kompletnych ofert na obie cz~sci
zam6wienia, przedlozylo
Przedsi~biorstwo Budowlano - Uslugowo - Handlowe
" K~B UD" z K~pic.

INWESTYC}E
1. Trwajq prace przy przebudowie i rozbudow ie OSP Wrzesnica. Zakoftczono wzmacnianie
fundament6w, cz~sc rozbudowyw ana jest obecnie w s tanie surowym otwartym.
ReaIizacja robot przebiega zgod nie z harmonogramem.
2. R6wniez bez zak16cen przebiega
w Gwiazdowie na przedszkole gminne.
3.

p rzebud owa

budynku

po

bylej

szkole

Rozpocz~to

adap tacje pomieszczen w budynku bytej szkoly pOdstawowej w Boleszewie
dla potrzeb punk tu przedszkolnego. Wykonawcq jest firma PRIMA Zenek Bednarek
z Koszalina.

4. Ze srodk6w funduszu soleckiego montowane jest ogr d zenie placu zabaw w Slawsku.
5. Otrzyrnalismy pozwolenie na bud
w Sm ardze wie.

w~

zaplecza socjaln go przy boisku sportowym

6. Zakonczon rownanie gminnych d r6g gruntowych r6wniark<l samojezc:lnfl.
Ob cnie przys t pujemy do prac zwiClzanych z uzup em ieniem uby tk6w kruszywem
i utwardzeniem wyznaczonych odcink6w d r6g gruzem.

SRODKI ZEWNI;;TRZNE
1. OtrzymaliSmy po twierdzenie przyznania d o tacji n a realizacj~ projektu pn. "Budowa
i oznakow anie szlak6w rowerowych na terenie gmlny Slawno" w r mach Programu
LEADER+.
2. W dniach 25 - 26 kwietnia pracowmcy Wojew6dzkiego Urz~du P cy w Szczecinie
przeprowadzili kontroI~ projektu pn. "Indywidu a lizacja nauczania w klasach I-III
w szkolach podstawowych Gminy Slaw n o drog'! do sukcesu". POd CZ8S kontroli me
stwierdzono uchybien w realizacji projektu.

3. W ubieglym tygodniu zlozono wniosek do Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania pn.
"Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej w
Gwiazdowie wraz
z infrastrukturq technicznq". Calkowita wartose projektu wynosi 311 tys. zl,
wnioskowana kwota to 155 tys. zl.
4. R6wniez w ubieglym tygodniu zlozono wniosek do WFoSiGW w Szczecinie na

dofinansowanie kwotq 61.189 zl zadania polegajqcego na usuwaniu wyrob6w
zawierajqcych azbest z budynk6w zlokalizowanych na terenie prywatnych posesji w
gminie Slawno. Wniosek dotyczy usuni~cia 96,3 ton azbestu zlokalizowanego na
powierzchni 5353 m2 na wnioski 28 mieszkanc6w Gminy.

OSWIATA
1. Zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami, zostaly zatwierdzone arkusze organizacyjne
wszystkich szk6J gminnych na rok szkolny 2013/2014.
2. Na stypendia szkolne z dotacji wojewody przekazano kwot~ 142.006 zl, a ze srodk6w
wlasnych 35.501 zJ - w sumie 177.507,00 zJ. Do wyplaty stypendi6w zakwalifikowano
427 wniosk6w.
WSPOI:.PRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZJ\DOWYMI
W dniu 10 maja podpisano umowy na wsparcie realizacji zadafl publicznych:

1) ze Stowarzyszeniem "Moja wies Slawsko" na kwot~ 14.500 zl na wsparcie zadania
z zakresu kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego
realizowanego poprzez prowadzenie swietlicy wiejskiej, jako rniejsca spotkan
i organizacji czasu wolnego mieszkanc6w wsi na terenie Gminy Slawno;
2) ze Stowarzyszeniem Przyjaci61 Warszkowa na kwot~ 10.000 zl na wsparcie zadania
z zakresu dzialalnosci charytatywnej realizowanego poprzez wydawanie zywnosci dla
rnieszkanc6w Gminy Slawno.

ZARZJ\DZENIA WOJT A (15 pozycji)
Zarzqdzenie Nr 41/2013 W6jta Gminy Slawno z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian
w budzecie Gminy Slawno na 2013 rok.
Zarzqdzenie Nr 42/2013 W6jta Gminy Slawno z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
przekazania sprawozdania finansowego Gminy Slawno za 2012 rok.
Zarzqdzenie Nr 43/2013 W6jta Gminy Slawno z dnia 06 maja 2013 r. w sprawie ogloszenia
konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Grninnego w Gwiazdowie.
Zarzqdzenie Nr 44/2013 W6jta Gminy Slawno z dnia 06 maja 2013 roku w sprawie
powolania Komisji Konkursowej do dokonania oceny ofert zlozonych w III otwartym
konkursie ofert na realizacj~ zadan publicznych w 2013 roku
Zarzqdzenie Nr 45/2013 W6jta Gminy Slawno z dnia 06 maja 2013 roku w sprawie
odwolania dyrektora Szkoly Podstawowej w Warszkowie.
Zarzqdzenie Nr 46/2013 W6jta Gminy Slawno z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie dokonania
wyboru najkorzystniejszych ofert na realizacj~ zadafl publicznych w 2013 roku.

Zar zC}dzenie N r 47/ 2013 W6jta Gminy Slawno z dnia 08 maja 2013 roku w sprawie
powolania Komisji 0 przeprowadzenia post~pow ania konkursowego na kandydata na
stanowisko Dyrektora Szkoly Podstawowej w Warszkowie.
Zarzqdzenie Nr 48/ 2013 W6jta Gminy Slawno z dni 08 maja 2013 roku w sprawie
powolania komisji do odbioru rob6t na zadaniu pod nazwq " Na prawa p rze us tu w dzialce
220 w obr~bie eWidencyjnym Kwasowo, gm. Slawno (dawne torowisko)".
Zarzqdzenie N r 49/2013 W6jta Gminy Slawno z dnia 13 maja 2013 r ku w sprawie
powolania komisji d o odbioru rob6t na zadaniu pod n azwC} "Regionalna Platforma Cyfrowa
Dorzecza Wiep rzy i Grabowej II - Infrastruktu ra Szerokop smow ej Sied Teleinformatycznej.
Zarzqd zenie Nr 50/ 2013 W6jta Gminy Slawno z dnia 13 maja 2013 r ku w sprawie
powolania komisji d o oceny i wydzieleni d kum e tacji niearchiwalnej przeznaczonej na
makulatur~ lub zniszczenie.
Zarzqdzen ie N r 51/2013 W6jta Gminy Slawno z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie
sprzedaZy lokalu mieszkalnego ru 2 polozonego w bu d ynku nr 38 polozonego w obr~bie
ewiden yjnym Star y Krak6w.
Zarzqdzenie Nr 52/ 2013 W6jta Gminy Slawno z dnia 14 maja 201 3 roku w sprawie
sprzedazy lokalu mieszkalnego nr 3 pol zonego w budynku m 38 polozonego w obr~bie
ewidencyjnym Stary Krak6w.
Zarzqdzenie Nr 53/2013 W6jta Gminy Slawno z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie
sprzeda.zy lo kalu mieszkalnego nr 4 polozonego w budynku nr 38 polozon ego w obr~bie
ewiden yjnyrn Stary Krak6w.
Zarzqdzenie N r 54/ 2013 W6jta Gminy Slawno z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie
w budZecie Gminy stawno na 2013 rok.
Zarz'!dzeni N l' 55/2013 W6jta Gminy Slawno z d nia 15 maja 2013 roku w ..pr awie ustalenia
dnia woInego od pracy w Urz~dzie Gminy Slawno i u stalenia terminu jego dpracowania.
Zarz C}dzenie NT 56/ 2013 W6jta Gminy Slawno z dnia 16 m aja 2013 r. w sprawie
z atwierdzenia post~powania konkUIsowego na kandydata na stanowisko
ektora Szkoly
Podstawow j w Warszkowi .

