PROTOKOI:. NR XXXIII/2013
z obrad Sesji Rady Gminy Stawno w dniu 19lipca 2013 roku
Sesja odbyla

si~

w budynku swietlicy wiejskiej w Boleszewie,

rozpocz~la si~

0 godz. 1300 •

Porz'ldek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.
20.
21.

Otwarcie Sesji.
Stwierdzenie kworum.
Wystqpienia mieszkaftc6w - wolna trybuna.
Przyj~cie porzqdku obrad.
Przyj~ie protokolu z XXXI Sesji Rady Gminy.
Przyj~ie protokolu z XXXII Sesji Rady Gminy.
Sprawozdanie W6jta Gminy z dzialalnosci mi~dzy sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
Podj~cie uchwaly w sprawie zmian w uchwale i l l XXV/229/2012 Rady Gminy Stawno
z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budZetu Gminy Stawno na 2013 rok.
Podj~cie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Slawno
na lata 2013-2023.
Podj~cie uchwaly w sprawie ustalenia Regulaminu okreslajqcego wysokosc oraz
szczeg610we warunki przyznawania nauczycielom dodatk6w: motywacyjnego,
funkcyjnego, za wyslug~ lat i za warunki pracy oraz niekt6rych innych skladnik6w
wynagrodzenia.
Podj~cie uchwaly w sprawie ustalenia Regulaminu okreslajqcego wysokosc oraz
szczeg610we
zasady
przyznawania
wyplacania
nauczycielom
dodatku
mieszkaniowego.
Podj~cie uchwaly w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego pn. "Smardzewo 2" w gminie Stawno.
Podj~cie uchwaly w sprawie ustanowienia sluzebnosci gruntowej dla dzialki i l l 66/2
polozonej w obr~bie Stary Krak6w.
Podj~cie uchwaly w sprawie przystqpienia Gminy Stawno do stowarzyszenia
Darlowskie Centrum Wolontariatu z siedzibq w Darlowie.
Podj~cie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na przystqpienie do realizacji projektu
i zlozenie wniosku 0 jego dofinansowanie ze srodk6w Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia srodk6w
niezb~dnych na realizacj~ projektu w przypadku jego umieszczenia na liscie
rankingowej i otrzymania decyzji 0 przyznaniu dofinansowania.
Podj~cie uchwaly w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stawienskiemu
na realizacj~ zadania pod naZwq "Przebudowa drogi powiatowej dojazdowej do
grunt6w rolnych w miejscowosci Brzescie, gm. Slawno" .
Podj~cie uchwaly w sprawie poparcia stanowiska Konwentu Starost6w Wojew6dztwa
Zachodniopomorskiego dotyczqcego wlqczenia budowy drogi ekspresowej 5-6
do Programu Budowy Dr6g Krajowych na lata 2014-2020.
Wolne wnioski.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Zarnkni~cie sesji.

Punktl
powitala
Otwarcia Sesji dokonala PrzewodniCUlca Rady Gminy p. Marta Holowata
wszystkich obecnych .
W Sesji uczestniczyli:
- 13 radnych Grniny Slawno
- W6jt Ryszard Stachowiak,
- Zast~pca W6jta Artur Cir6g,
- Sekretarz Gminy Marta Rosenkiewicz-J6zwiak,
- Skarbnik Gminy Renata Litwin,
- Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Slawnie Marta Karbowiak,
- Dyrektor Gminn go Zespolu Oswiaty w Slawnie Anna FikieI',
- Kierownik Ref Tatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Srodowiska Ryszard
Lesniewski,
- Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej Janina Cz~OCik,
- Prezes O ddzialu ZNP Oddzial w Slawnie Krys tyna Kurzawska,
- Wiceprezes Zarz'ldu Oddzialu ZNP w Slawnie Wojciech Szcz~sny,
- PrzewodniczClcy Mi~dzyzakladowej Komisji NSZZ SOLIDARNoSC przy Szkole
Podstawow j w Zukowie - Dariusz Gofryk,
- soltysi.
Punkt2
Na podstawie listy obecnosci radnych, Przewodniczqca Rady stwierdzHa wymagane
kworum do przep rowadzenia obrad i podejrnowa rua p rawomocnych uch wal.
W sesji u czestniczylo 13 radnych, co stanowi 86,67% ustawowego skladu (15 radnych) Rady
Gminy Slawno.
Nieobecni: Irena Pi lecka, Maciej Stanislawski - nieobecnosc usprawiedliwiona.
Punkt3
W wolnej trybunie glos zabrali przedstawiciel organizacji nauczycielskich;
- Wiceprezes Zarzctdu Oddzialu ZNP w Slawnie Wojciech Szcz~sny, kt6ry wypowiedzial
si~ w sprawie zaproponowanego w projekcie uchw aly dodatku za wy howawstwo dla
nauczycieli w gminnych jednostkach oswiatowych;
- Przewodniczqcy Mi~dzyzakladowej Komisji NSZZ SOLID ARNoSC przy Szkole
Podstawowej w Zukowie - Dariusz Gofryk, kt6ry zabral glos w s prawie dodatku za
wychowawstwo o raz dodatku mieszkaniow ego; pan Gofryk odczytal s tanowisko Komisji
Mi~dzyza kladow j NSZZ "Solidarnosc" w spraw ie propon owanych zmian w zakresie
przyznawania i wysokoSc:i dodatk6w do w ynagrodzen nauczy cieli; p ismo w tej sprawie
zostalo zlozone na r~ce Przewodniczqcej Rady Gm iny i stanowi zalq znik do niniejszego
protokolu.

W6jt Gminy Slawno pan Ryszard Stachowiak udzielil odpowiedzi na u wagi pTzedstawicieli
organizacji nauczycielskich.
Punkt4
Radni przyj~li porzctd ek obrad jednoglo§nie.
Punkt5
Przyj~ie

protokolu z XXXI Sesji Rady Gminy.

W wyniku glosowania Radni

przyj~li

protok61 jednoglosnie.

Punkt6
Przyj~ie

protokolu z XXXII Sesji Rady Gminy.
W wyniku glosowania Radni przyj~li protok61 jednoglosnie.

Punkt7
Informacja W6jta Gminy 0 realizacji zadal'l w okresie
do protokolu).

mi~dzy

Sesjami (zal'lcznik

Punkt8
Magdalena Kieldanowicz:
1. kiedy zostanie naprawiona droga w Rzyszczewie, zniszczona przez

firm~

Gaz-System

buduj'lc'l gazoci'lg?
2. w zwi'lzku z uwagami fumy wywoz'lcej odpady z terenu Gminy czy mozna sprawic, aby
zostaly oznakowane budynki mieszkalne?
Wieslaw Dowbusz:
0 interwencj~ w sprawie umieszczania na budynkach numer6w nieruchomosci.

Prosz~

Marianna Szamiel:
W zwi'lzku z cz~stymi awariami wodoci'lgu w Slawsku, maj'lc na uwadze material,
z jakiego wodoci'lg jest wykonany, jest prosba mieszkanc6w 0 cz~stsze badanie wody,
szczeg6lnie po kai:dej awarii pod kqtem zawartosci azbestu?
MHoslaw Borowski:
0 interwencj~ w sprawie stanu technicznego chodnika przy przystanku
autobusowym przy drodze nr 6 w stron~ Slupska na wysokosci Noskowa. Chodnik zostal
wykonany w ubieglym roku, ale niestety chyba niezgodnie ze sztuk'l budowlan'l, poniewaz
juz dzisiaj wymaga naprawy.
Prosz~

Punkt9
Podj~cie

uchwaly w sprawie zmian w uchwale

TIT

XXV /229/2012 Rady Gminy Slawno

z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Slawno
na 2013 rok. W wyniku glosowania za przyj~ciem projektu uchwaly glosowalo 13 radnych,
a zatem Rada Gminy przyj~la jednoglosnie Uchwal~ Nr XXXIII/294/2013.
Uchwala stanowi zal'lcznik do protokolu.

Punkt 10
Podj~cie

uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Slawno

na lata 2013-2023.
W wyniku glosowania za przyj~ciem projektu uchwaly glosowalo 13 radnych, a zatem Rada
Gminy przyj~la jednoglosnie Uchwal~ Nr XXXIlI/295/2013.
Uchwala stanowi za1'lcznik do protokolu.

Punkt 11
Podj~cie

uchwaly w sprawie ustalenia Regularninu okreSlaj'lcego wysokosc oraz
szczeg610we warunki przyznawania nauczycielom dodatk6w: motywacyjnego, funkcyjnego,
za wyslug~ lat i za warunki pracy oraz niekt6rych innych skladnik6w wynagrodzenia.

I

W wyniku glosowania za przYJ~Clem p rojektu uchwaly glosowalo 12 radnych, 1 osoba
wstrzymala si~ od gtosu. Rada Grniny przyj~la Uchwal~ Nr XXXIII/296/2013 12 glosami za,
przy 1 wstrzymuj,!cym si~.
Uchwala stanowi za!qcznik do protokolu.
Punkt 12
Podj ~ie

uchwaly w sprawie ustalenia Regulaminu okreslaj,!cego wysokosc oraz
szczeg6lowe zasady przyznawania i wyplacania nauczydelom dodatku mieszkaniowego.
W wyniku glosowania za przyj~ciem projektu uchwaly glosowalo 12 radnych, 1 osoba
wstrzymala si~ od glosu. Rada Grniny przyjf#8 Uchwal~ Nr XXXIlJj297/2013 12 glosami za,
przy 1 wstrz ymuj,!cym si~.
Uch w ala stanowi zalqcznik do protokotu.
Punkt13
Podj~cie

uchwaly w sprawie w sprawie p rzyst'lpienia do sporz'ldzenia rniejscowego

planu zagospodarowarua p rzestrzennego pn. "Sma r d zewo 2" w gminie Slawno.
W wyniku glosowania za przyj~ciem projektu uchwaly glosowalo 13 radnych, a zatem Rada
Grniny przyj ~la jednoglosnie Uchwalf Nr XXXIlJj298/2013.
Uchwala stanowi zalClcznik do protokolu.
Punkt 14
Podj~cie

uchwaly w sprawie ustanowienia sluzebnosci gruntowej dla dzialki nr 66/2
polozonej w obr~bi Stary Krak6w. W wyniku glosowania za przyj~cie.m projektu uchwaly
glosowalo 13 radnych. Rada Grniny przyj~a jednoglo. nie Uchwal~ Nr XXXIIJj299/2013.
Uchwala stanowi zal'lcznik do protokolu.
Punkt 15
Podj~ie uchwaly w sprawie przysutpienia G miny Slawno do stowarzy z enia Darlowskie
Centrum Wolontariatu z siedzibq w Darlowie. Do u dzialu w Walnym Zebraniu Czlonk6w
Stowarzyszenia Darlowskie Centrum Wolontariatu wyznaczono Ma: t~ Rosenkiewicz
J6zwiak. W w yniku glosowania za przyj\,cicm proj k tu uchwaly glosowalo 13 radnych,
a zatem Rada Grniny przyj~la jednoglosnie Uchwalf N r XXXIlJj300/2013.
Uchwala stanowi zalClcznik do protokolu.

Punkt16
Podj~cie

uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na przystqpienie do realizacji projektu
i zlozenie wniosku 0 jego dofinansowanie ze srodk6w Mechanizm u Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezp ieczenia srodk6w
niez~ dnych na realjzacj~ p rojektu w p rzypadku jego u mieszczenia na li§cie rankingowej
i otrzymania decyzji 0 przyznaniu dofinansowania. W wyniku glosowania za przyj~ciem
projektu u chwaly glosowalo 13 radnych, Rada Grniny przyj ~a jedn glosnie Uchwal~
Nr XXXIIJj301j2013.
Uchwala stanowi zal"lcznik do protokolu.
Punkt17
Podj~cie

uchwaly w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi awieflskiemu na
realizacj~ zadania pod nazw'l "Przebudowa mogi powiatowej dojazdowej do grunt6w
rolnych w rniejscowosci Brzescie, gIn. Slawno". W wyniku glosow ania za przyj~ciem

,
projektu uchwaly glosowalo 13 radnych, a zatem Rada Gminy
Uchwal~ Nr XXXII1/302,l2013.
Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu.

przyj~la

jednoglosnie

Punkt 18
Podj~cie

uchwaly w sprawie poparcia stanowiska Konwentu Starost6w Wojew6dztwa
Zachodniopomorskiego dotyczqcego wlqczenia budowy drogi ekspresowej 5-6
do Programu Budowy Dr6g KIajowych na lata 2014-2020. W wyniku glosowania za
przyj~ciem projektu uchwaly glosowalo 13 radnych, a zatem Rada Gminy przyj~la
jednoglosnie Uchwal~ Nr XXXII1/303j2013.
Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu.
Punkt19
Wolne wnioski

Magdalena Kieldanowicz:
Z mojej wiedzy wynika, ze budowa farm wiatrowych rna negatywne oddzialywanie na
srodowisko naturalne oraz zdrowie mieszkanc6w. Mam nadziej~, ze raport oddzialywania
na srodowisko w zwiqzku z planami budowy farmy wiatrowej w Smardzewie zostanie
przygotowany rzetelnie.
Ierzy Piaseczny - soltys Starego KIakowa:
Co z obiecanq budowq chodnika w Starym KIakowie?
Przemyslaw Konwerski - soltys Noskowa:
W uzupelnieniu wniosku radnego pana Miloslawa Borowskiego w sprawie naprawy
chodnika przy przystanku autobusowym przy drodze krajowej i l l 6, prosz~ 0 interwencj~
u zarzqdcy drogi w sprawie lokalizacji przy przystanku przejscia dla pieszych.
Miloslaw Borowski:
Jesli mimo podj~tej przez
finansowej Powiatowi

Rad~

Gminy Slawno uchwaly w sprawie udzielenia pomocy
Slawienskiemu na realizacj~ zadania pod naZWq

"Przebudowa drogi powiatowej dojazdowej do grunt6w rolnych w miejscowosci
Brzescie, gm. Slawno", Starostwo nie podejmie
o

rozwazenie

przesuni~cia

zabezpieczonych

si~

na

wykonania zadanie,

srodk6w

na

remonty

prosz~

dr6g

powiatowych do Wrzesnicy lub do Noskowa.
Marianna Szamiel:
Prosz~ 0 wyjasnienie kwestii amortyzacji wiatrak6w, kt6ra ustalona jest na tak niskim
poziomie 7,5 % na 15 lat.
Punkt20
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Na zapytanie p . Magdaleny Kieldanowicz w sprawie zniszczenia przez Gaz-System drogi
w Rzyszczewie, na polecenie W6jta odpowiedzi udzielila Kierownik RI p. Janina Cz~scik:
pilnujemy, aby dokumenty odbioTOwe nie zostaly podpisane przed dokonaniem niezbrdnych napraw
zniszcwnej infrastruktun;.

Na zapytanie p. Magdaleny Kiddanowicz oraz p. Wieslawa Dow busz w sprawie
uzupelniania num er6w na budynkach mieszkalny h odpowiedzi udzielil p . W6jt:
obowiqzkiel'l'l kllidego wlaScieiela nieruefwmosci jest oznakmoanie w ms nej posesji. Nie mniej b~dziemy
przypominae mieszkaiicom Gminy 0 hjm obowiqzku, poprzez umieszczenie injonlzacji w tej sprawie
np. w ko1ejnym numerze gazetki gminnej.
Na zapytanie p . Ma gdaleny Kieldanowicz w sprawie rzetelnoSci op racow ania raportu
oddzialywania na srodowisko w z w iqzku z zamiarem budowy farmy wiatrowej
w Smardzewie odpowiedzi udzielil p. W6jt w p1'Z1JPadku budow y farm wiatrowyc11 sporzqdzane
do projektaw raporty oddzialywania na STodowisko obwarowane sq takimi zabezpieezeniami
proceduralnymi i al1alizowane przez RD OS pod tak wielolnil aspektami, i.e nie ma moiliwosci
wykonania ielt nierzetelnie.
Na zapytanie p . Marianny Szamiel w sprawie bad ania wody odpowiedzi udzielili p. W6jt
oraz Kierownik RGPO p. Ryszard Le§niewski: na zlecenie UrZfdu Gminy SlIlW710 zostahj z1eeone
badania wody i otrZlfl11ane wyniki sq dobre; 10 wodzie 'tie stw ierdwno szkodli1l!ych substaneji, a jeSli
ehodzi 0 azbest to w tej postaei nie stanowi on zagro:i:enia dlll z drowill i i ycia ludzi. Nie mniej mamy
na uwadze, ie wodociqg w Slawsku jest slary i dlatego tez prZlj stqpilismy jui do roz m6w w sprawie
opracowania dokumenti1Cj i na jego przebudow~.
Na zapytanie p. Miloslawa Borowskiego w sprawie nap rawy wybudow anego w ubieglym
roku chodnika przy drod2e krajowej nr 6, uzu pelnione zapytaniem p . Przemyslawa
Konwerskiego w sp rawie lokalizacji przej~cia dla pieszych n a w ysok osci zatoki autobusowej,
odpowiedzi udzielil p . W6j t droga krajowll fl r 6 OTaz zlokalizowana wzdlui dTOgi infrastruktu.ra
lowarzyszqca, w tym c1wdniki, znajdujq slf w zarzqdzie Genemlnej Dyrekcji D rag Krajowyeh
i Autostrad. Niemn iej przyjrzymy Slf sprawie i w razie potrzeby b~dziemy interweniowae 14 zarzqdcy
drogi.
Na zapytani p. Miloslawa Borowskiego w sprawie przeznacz nia srodk w finansowych na
dofinansowanie naprawy drag powiatowych we WrzeSnicy i w Noskowic, w przypadku nie
wykorzystania przez Powiat dotacji udzielonej na przebu dow~ d rogi w Brze§ciu odpowiedzi
udzielil p. W 6jt: TOZWaZ1j11lY lq pTOPOzycj f w przyszloSci.
Na zapytanie p . Ierzego Piasecznego w sprawie budowy chodnika w ta rym Krakowie
odpowiedzi udzielil p. W6jt podczas rozmowy z pane1n Starostq uzysknlem deklaraeif ustnq, ie
c1wdnik zostanie wybudowany, ale strona powiatowa chcialaby jednoczeSl1ie wykonac zato~
autobusowq, w zwiqzku, Z CZlj m liczq na wklad finanso'Wy z naszej strony. Czeknmy na ofiejalne
pisnw od pa1Ul Starosty w tej sprawie.
Na zapytanie p . Ma rianny Szamiel w sprawie wysoko~d stawki amortyzacyjnej dla
wiatrak6w odpowiedZ zostanie udzielona na pismie.
Punkt 21

o godz. 14] 5 Przew odnicz<lca Rady dokonala podsumowania i zamkni~ia obrad XXXIII Sesji
Rady Gminy Slaw n o.
Integraln<t c z~sci<t p rotokolu jest nagranie z sesji dol<tczone do protokolu.
Protokolant
Marta Rosenkiewicz-16zw iak

PRZEW~Z~CA
y
Ra

Marta

lowata

LISTA OBECNOSCI RADNYCn GMINY SLAWNO

na posicdzcniu XXXJJI Scsji Rady Gminy Slawno
w dniu 19.07.2013r.

L.p.

Imi~

1.

Marta Hol owat a

Kw(]s()wo

Stefan -Los

Boles/c wo

2.
-

-

inazwisko

Micjscowosc

-

3.

Magdalena Kie ldanowicz

Tb,yszcl',cwo

4.

Wladys1aw Wi 't cek

I30browiczki

5.

Jerzy Hartwich

Slmvsko

6.

Marianna Szam iel

Slawsko

--

7.

Zbignicw Jaku szczonek

Raclo slaw

-

Irena Pielecka

Warsl.kowo

9.

Lcchoslaw Szach

Wars/,ko'vvo

10.

Jan Franas

Warszkowo

11.

Wiesfaw Dowb usz

Wr/,csni ca

8.

-

. _

12.

Miloslaw

801'0 wski

Noskowo

I----

13.

J6zef Salusz

-

Gwiazdowo

-

14.

Ryszard Blasi',c zyk

-

-

15.

Maciej Slanista wski
--

.Ianicwicc

Podpis

Sprawozdanie z dzialalnosci W6jta w okresie mir;dzy sesjami
od 28 maja do 18 lipca 2013 r.
ORGANIZACJA PRACY URZ~DU ·i GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH,
w tym zrealizowane zadania z zakresu kultury, promocji, sportu i zdrowia
1.

W

wyniku

nast~pujqcych

post~powan
konkursowych obsadzono
gminnych jednostek organizacyjnych:

stanowiska

./ Dyrektorem Szkoly Podstawowej w Bobrowicach zostala pani
Oszmiailska - stanowisko powierzono od dnia 1lipca br. na okres 5 lat;

kierownicze
Malgorzata

./ Dyrektorem Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie zostala pani Malgorzata Jakimiak
- stanowisko powierzono od 1 sierpnia na okres 5 lat;
./ Dyrektorem Szkoly Podstawowej w Warszkowie zostal pan Mariusz Lesner 
stanowisko powierzono od dnia 1 wrzesnia br. na okres 1 roku;
2.

Na stanowisko podinspektora ds. dr6g w Referacie Inwestycji i Infrastruktury
Komunalnej w Urz~dzie Gminy Slawno zatrudniono w wyniku przeprowadzonego
naboru paniq Ann~ Zajqc.

3.

Z dniem 1 lipca br. w ramach awansu wewn~trznego przeniesiono p. Mart~ Karbowiak
ze stanowisko p.o. Kierownika GOPS w Slawnie na stanowisko Kierownika GOPS.

4.

Trwa rekrutacja dzieci do przedszkoli w Gwiazdowie i w Slawsku. Deklaracje
przyjmowane Sq do 31 lipca 2013 r.

5.

Po wyslaniu pism przypominajqcych kolejni wlasciciele nieruchomosci z terenu Gminy
Slawno zlozyli deklaracje w sprawie odbioru odpad6w. Obecnie zlozono deklaracje z
2060 nieruchomosci, dotyczqce 7015 os6b. W tym ilose os6b deklarujqcych segregacj~
odpad6w wynosi 6505, a os6b niesegregujqcych 510. Brakuje jeszcze deklaracji z okolo
60 gospodarstw domowych.
Na podstawie zlozonych deklaracji wysokose
szacuje si~ na kwot~ 52.165 zl.

miesi~cznej

oplaty za odbi6r odpad6w

6.

W Slawsku skomunalizowano dzialk~ nr 505/4 0 powierzchni 0,19 ha i nieodplatnie
przej~to od PKP dzialk~ nr 704/2 0 powierzchni 474 m 2.

7.

Zarzqdzeniem z dnia 26 czerwca 2013 r. wprowadzono nowy regulamin porzqdkowy na
cmentarzach gminnych. Regulamin dost~pny jest na gminnej stronie internetowej, a do
kofKa lipca zostanie r6wniez umieszczony przed cmentarzami komunalnymi na
specjalnie zamontowanych tablicach.

8.

Na wniosek Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Wieza" Postomino
mieszkancowi Slawska - Darnianowi Galkowskiemu przyznano na okres 6 rniesi~cy
stypendium sportowe w wysokosci 400 zl miesi~cznie.

9.

W dniu 9 czerwca zorganizowano Gminne Zawody Sportowo - Pozarnicze,
w kt6rych udzial wzi~ly 24 druzyn z 7 jednostek OSP - lqcznie 192 zawodnik6w.
22 czerwca najlepsi strazacy - ochotnicy w Gminy Slawno wzi~li udzial w zawodach
sportowo-pozarniczych na szczeblu powiatowym.

10. W dniu 22 czerwca zorganizowano w L~towie III Grninny Festyn Swi~tojanski
"L~towskie Wianki" . W ramach imprezy przeprowa dzono turniej pHkarski dla dzieci
w wieku 9-13 la t, w kt ryrn udzial wzi~ly druZyny z Gwiazdowa, L~towa i Wrzesnicy
oraz Turniej Soleetw, w kt6rym swoje reprezentacje wystawilo 10 solectw.
11. Podpisano urn w~ z anirnatorern sportu na
wielofunkcyjnym w Slawsku.

organizacj~ zaj~c

sport wych na boisku

12. Wydano koJejny numer gazety gminnej. Obecnie trwa kolportaz gazety do w szystkich
gospodarstw d omowych na terenie Gmin y SJawno.
ZAMOWIENIA PUBLICZNE
1.

Rozstrzygni~· to

przetarg na uslugi ed ukacyjne obejmujqce
dodatkowych w punkcie p rzedszkolnym w Boleszewie.

p r w adzenie

zaj~c

2. W post!i' powaniu przetargowym na przebudow ~ budynku sz oly podstawowej
w Slawsku wp1yn~la 1 oferta. Wykonawca - Prze dsi~biorstwo Insta l cji i Konstrukcji
INSTALEX Sp. j. ze Slupska przedlozylo ofert~ kompleblq i w dniu 18 czerwca podpisano
umow~ na realizacj~ zadama.
Post~powcmie

3.

p rzetargowe na swiadcze nie uslug w zakTesie odb i ru i transportu
odpad6w kom Ullillnych z terenu Gminy Slawno wygral0 Miejski Przedsi~biorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp . z 0.0. w Slawnie. UffiOW~ od pisano w dniu
26 czerwca br. na okres od 11ipca 2013 do 30 czerwca 2014 roku.

4.

Rozstrzygrli~to post~powanie

przetargowe na swiadczenie us1ug w zakresie nadzoru
inwestorskiego nad budowq
ieci wodociqgowej oraz si ci kanalizacyjnej
w miejscowoSciach : Wrzesmca - Warszkowo - Wa rszk6wko - Tychowo. W odpowiedzi
na ogloszenie wplyn~ly 4 oferty, najkorzyshliejsz'l zlozy1o Przedsi~bi orstwo Produkcyjno
Us1ugowo-Handlow e UNO Krzysztof ChwaIisz z Koszalina. Umowa z stala podpisana
2lipca br.

5.

Rozstrzygni~to

przetarg na budow~ sieci kanalizacji sanitarnej w tniejscowosciach:
Wrzesnica - War zkowo - Warszk6wko - Tychow oraz wodoci'lgu w miejscowosci
Tychowo. Wplyn ~lo 6 ofert, naJTIlZSZq cen
zapr oponowalo Przedsi~biorstwo
Inwestycyjno-Budowlane EKO - INSTAL Piotr Kruczkowski ze Studzienic (teren
Kaszub). Umow*: podpisano 8 lipca br. PIanowany termin zakonczenia ca10sci
przedsi~wzi~cia do 31 p aidziernika 2014 r.

6. Zakon czono pos ~po wanie przetargowe na przeb udow~ drogi gminnej w ffi. Stary
Krak6w. W odpo wiedzi na ogloszenie wplyn~lo 6 ofert. Najkorzystniejszq kornpletnq
ofert~ zl :lylo Przedsi~biorstwa Budownictwa Sp ecjalistycznego Sp . j. Wlodzimierz
Olszewski ze Slawna. Podpisanie umowy za planowane jest na 23 Iipca br.
7. Miasto Slupsk - lider Slupskiej Grupy Zakupowej, do k t6rej nalei:y r6wniez Gmina
Slawno, przeprow adzilo i rozstrzygn~o post~powanie p rzetargowe n a dostaw~ energii
elek trycznej do lokali i obiekt6w naleZqcych do jednost k sarnorzqdowy - cz1onk6w
Slupskiej Grupy Zakupowej. W wyniku pos~powan ia cena brutto 1 M Wh dostarczanej
energii elektrycznej zos tala ustalona na 248,67 z1, czyli 0 30% taniej niZ d o tej pory.

8. Trwajq procedury przetargowe dotyczqce post~powafi na wyposai:enie budynk6w
przedszkoli w Gwiazdowie i w Slawsku w meble przedszkolne, meble i sprz~t kuchenny
oraz sprz~t RTV.
9. W zwiqzku z przyznaniem dofinansowanie z WFOSiGW w Szczecinie w kwocie 59.889 zl,
15 lipca ogloszono post~powanie przetargowe na usuwaniu wyrob6w zawierajqcych
azbest z terenu Gminy Slawno. Termin skladania ofert uplywa 24 lipca br.
10.R6wniez 15 lipca ogloszono przetarg na budow~ przylqczy i fundament6w pod zaplecze
socjalne przy boisku sportowym w Smardzewie. Ofert przyjmowane Sq do 31 lipca br.
INWESTYCJE

1. Trwa ostatni etap prace przy przebudowie i rozbudowie OSP Wrzesnica. Obecnie
Wykonawca przyst~puje do pokrycia dachu blacha powlekanq. Do wykonania zostal
montaz bram garazowych oraz prace wykonczeniowe.
2. R6wniez bez zakl6cen przebiega przebudowa budynku po bylej szkole
w Gwiazdowie na przedszkole gminne. Zamontowano zbiorniki na gaz do c.o.,
wybudowano oczyszczalni~ biologicznq, trwajq prace elewacyjne, dobiega konca
realizacja prac glazurniczych, wykonawca przystqpil do malowania pomieszczen.
3.

Dobiegajq kotka prace przy adaptacji pomieszczen w budynku bylej szkoly podstawowej
w Boleszewie dla potrzeb punktu przedszkolnego. Wyremontowano pomieszczenia,
wykonano nowe sanitariaty dla dzieci i personelu pedagogicznego oraz oddzielny system
centralnego ogrzewania dla pomieszczen przedszkola i swietlicy. Na zewnqtrz budynku
przebudowano schody i wykonano podjazd umozliwiajqcy wjazd do budynku osobom
na w6zkach inwalidzkich oraz rodzicom z w6zkami dzieci~cymi.

4.

6 czerwca podpisano z Przedsi~biorstwem "K~bud" z K~pic umow~ na przebudow~
swietlic wiejskich w Noskowie i w Tychowie. W Noskowie wykonano juz demontaz starej
podlogi i sciany dzialowej, nOWq instalacje kanalizacyjnq, przygotowano podloze pod
wlasciwq podlog~ oraz konstrukcj~ dachowq pod ulozenie pokrycia dachowego z blachy
powlekanej. Prace w Tychowie rozpocznq si~ po opuszczeniu lokalu mieszkalnego przez
obecna lokatork~.

5.

W drugiej polowie czerwca przystqpiono do przebudowy budynku szkoly w Slawsku na
przedszkole gminne. W tym roku zostanie zrealizowany I etap rob6t obejmujqcy prace
adaptacyjne pomieszczen budynku. Na 2014 rok zaplanowano roboty zewn~trzne
polegajqce na wymianie pokrycia dachowego i odnowieniu elewacji oraz obnizeniu
i odwodnieniu terenu.

6.

W czerwcu zakonczono prace przy remoncie swietlicy wiejskiej w Boleszewie. W ramach
inwestycji wzmocniono fundamenty scian, wykonano nowy system odwodnienia
budynku, wymieniono podlog~, wymalowano Sciany, wymieniono instalacj~
oswietleniowq.

7. Zakonczono napraw~ dr6g gminnych oraz dr6g gruntowych 0 lqcznej dlugosci 50 km.
Uzupelniono nawierzchni~ dr6g kruszywem w ilosci 2500 ton. Wykonano scink~
zawyzonych poboczy oraz odtworzono istniejqce rowy przydrozne 0 lqcznej dlugosci
600 mb. W Zabnie i Rzyszczewie nawierzchni~ brukowq wyr6wnano walcem

'I

wibracyjnym. Kolejne prace na drogach gminnych
i w pazdzierniku br.

planowane Sq we wrzesniu

SRODKI ZEWN~TRZNE
1. Dwa wnioski G miny Slawno na dofinansowanie przedsi~wzi\?c zwi'lzanych
z przebudow'l i doposaZeniem budynku swi tHcy w iejskiej w Kwasowie oraz
zagospodarowani m teren6w wok61 Swietlicy znalazly si~ na l iBcie rankingowej
projekt6w p rzeznaczonych do wsparcia finansow go poprzez Parm stwo Dorzecza
Slupi w ramach Programu LEADER+.
2. ZarZ'ld W ojew 6d z kiego Funduszu OchrQny Srodowiska i Gos podarki Wodnej
w Szczecinie na posiedzeniu w dniu 03.07.2013 f. postanowil udzieli dofinansowania
w formie dotacji w kwocie 151757 zl na r aIizacj~ zadania: "Termomo e mizacja budynku
uzyteczno§ci publi znej w Gwiazdowe wra2 z iniraslTuktur'l technicznq".
3. Na
POCZ'ltku lipca
zlozono
w
Urz dzie
Marszalkowskim WOjew6dztwa
Zachodniopom orskiego wniosek 0 dofinansow nie w ramach Programu Rozwoju
Obszar6w Wiejskich przedsi\?wzi~cia pn. "Budowa budynku hydrofomi wraz ze stacj'l
uzdatniania wody w miejscowosci Gwiazd(lwo".

OSWIATA
R ozstrzygni~ to

przetar g n a dow6z dzied do szk61 gminnych w n a d ch odz'lcym roku
szkolnym - PKS Koszalin.

WSPOt.PRACA Z ORGAN1ZACJAMI POZARZJ\DOWYMI

°

W dniu 12 lip a p od pisan umowy na wsparcie rea lizacji zadan publicznych z zakresu
wspierania i upowsz chniania kultury tizycznej i sporm:
1) na prowadzenie og6Jnodost~pnych zaj~c dla d zieci mlodziezy - Sportowe Wakacje
2013 dotacj w kw .xie po 2000 zl przyznano nast~pujqcym stowarzyszeniom:
Stowarzyszeniu "Mala Ojczyzna" z Zukowa, Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi
Rzyszczewo i Rzyszczewko, Stowarzyszeniu "L\?towska Dolina" z L\?towa,
Stowarzyszeniu "Nasze Gwiazdowo" oraz Stowarzysz iu Przyjaci61 Warszkowa.
2) na organizacje zaj~c sportowych dla dzieci i mlodzi zy z terenu Gminy Slawno
przyznano d tacj~ w kwocie 2100 zl Stowarzyszeniu "MaJa Ojczyzna" na zadanie pn.
"Amatorska s kcja pilki noznej dziewcz'lt" .
R6wniez w dniu 12 lipca br. podpisano umow~ na realizacj~ za ania publicznego
z zakresu nauki, zkolnictwa WYZszego, edukacji, oswiaty i wy howania poprzez
organizacj~ wakacyj nych zaj~ j~zyka angiels kiego dla
zied i mlodziei:y z terenu Gminy
Slawno. Na zadanie "Wakacyjne warsz ta ty j~ka an gielskiego" Stowarzyszeniu
Na Rzecz Rozwoju Wsi Zukowo, t.~towo, Brzescie " Mala OJ z yzna" przyznano dotacj~ w
kwocie 3000 z1.

UDZIAt. W SPOTKANIACH I NARADACH
18 czerwca
20 czerwca
28 czerwca
03lipca
ISlipca

posiedzenie Zarzqdu Darlowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz
Walne Zebranie czlonk6w DLGR
spotkanie Powiatowej Rada Zatrudnienia
zgromadzenie wsp6lnik6w MPGKiM w Slawnie
spotkanie ze Starosta Slawienskim w sprawie przebudowy drogi w
Brzesciu
udzial w Swi~cie Policji organizowanym przez Komend~ Powiatowq
Policji w Slawnie

M1 ~I>ZYZi\KLAI.:w,)W!\ KOM ISJA

NSZZjol~
przy Szkole Podstawowej

wlUKOWIE

Slawsko,18.07.2013r.

/pi8CZ~C organizacji zwil\Zkowejl

Pani
Marta Holowata
Przewodniczilca
Rady Gminy
Slawno

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 czerwca 2013r. Komisja Mi~dzyzakladowa
NSZZ "Solidarnosc" stwierdza , ze zwi~ki zawodowe nie SC\: wylC\:cznie organem
opiniodawczym ,do kt6rej to roli Pan W6jt chce sprowadzic prawa i zadania zwillZk6w
zawodowych wynikajC\:ce z art. 21 ust. 1 i 2 Ustawy 0 Zwiilzkach Zawodowych z dnia 23
maja 1991 r. Ust.2 art. 21 w/w ustawy wyrainie stwierdza, ze regulacja warunk6w pracy i
placy wymaga konsultacji ze zwiC\:Zkami zawodowymi. Wprowadzenie kolejnych zmian w
regulaminie kryteri6w i trybu przyznawania nagr6d dla nauczycieli i dyrektorow
zatrudnionych w plac6wkach oswiatowych, prowadzonych przez Gmin~ Slawno jest
naruszeniem procedur wynikajC\:cych z Ustawy Karta Nauczyciela art.30, ust. 6a,
(regulamin podlega uzgodnieniu ze zwi~mi zawodowymi zrzeszajC\:cymi nauczycieli ), z
kt6rych to jednoznacznie wynika, ze wszelkie zmiany w regulaminie podlegajC\: uzgodnieniu
ze zwiC\:Zkami zawodowymi.
Zdaniem KM NSZZ " SoJidarnosc" post~powanie W6jta w sprawie dokonywania
jednostronnie przez organ prowadzC\:cy zmian, w regulaminie wynagradzania nauczycieli, a
w szczeg61nosci wynagrodzenia za wychowawstwo oraz wysokosci nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego jest przejawem lamania prawa, narusza zasady sprawiedliwosci
dialogu spolecznego.
Zgodnie z art.23, ust. 2, Ustawy 0 ZwiC\:Zkach Zawodowych, zwillZek wystc\:pi do
wlasciwego organu 0 spowodowanie usuni~cia we wlasciwym trybie stwierdzonej
nieprawidlowosci.
Ponadto czlonkowie Nauczycielskiej " Solidarnosci" stanowczo protestujC\: przeciwko
podejmowaniu tak wai:nych dla srodowiska oswiatowego decyzji w czasie urlopow
wypoczynkowych ,jakim SC\: dla nauczycieli wakacje bezjakichkolwiek uzgodnien z
partnerem spolecznym reprezentowanym przez wszystkie zwiC\:Zki zrzeszajC\:ce nauczycieli.
Zdaniem Zwi~ Zawodowego " Solidarnosc" jest to celowe dzialanie narzucajC\:ce
rozwillZania odpowiadajC\:ce tylko i wylC\:cznie organowi prowadZC\:cemu bez uwzgl~dnienia
stanowiska drugiej strony. W opinii zwi~ takie zachowanie jest przejawem arogancji i
pychy wladzy oraz lekcewaZenia zasad dialogu spolecznego.
W zwi~ z powyzszym KM NSZZ " Solidarnosc" odnosi si~ negatywnie do zmian
zaproponowanych w regulaminie, poniewaZ nie byly one uzgodnione ze zwillZkami
zawodowymi we wlasciwym czasie tj. w okresie od ostatniego spotkania w dniu 3 kwietnia
2013r. do konca czerwca biei:C\:cego roku.

Do wiadomosci:

1.Zarz~d

Regionu Koszalinskiego NSZZ "Solidamosc" Pobrzeze
2.Sekcja Regionalna Prac. Oswiaty i Wychowania w Koszalinie
3.a/a

PRZEWODNICZACY
Komisli
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