PROTOKOt NR XXXIV 2013

z obrad Sesji Rady Gminy Slawno w dniu 09 sierpnia 20Br.

Sesja odbyla

si~

w

Sesj~ rozpocz~to

Urz~d z ie

Gminy w Slawnie.

0 80dz. 11 00 a zakonczono 0 1215.

Na sLan 15 Radnych w Sesji uczesLniczylo 11 Radnych co stanowi 73,33% stanu Rad
Nieobecni: S.Los, J.I-Iartwich, M.szamiel, W.Dowbusz.
W Sesji uczes Lniczyli: W6jt Ryszard Stachowiak, Zastc;pca W6jLa ArLur Cir68, ,
Gminy Renata Litwin, Kierownik RI Janina

Cz~scik,

karbnik

, Kierownik RGPO Ryszard Le nicwski,

Kierownik GOPS MarLa Karbowiak oral. Soltysi.
OLwarcia Sesji dokonala PrzewodniczC)ca Rady Gminy p. Marta IIolowata

owitala

ws zySLkich obecnych. NasLt;:'pnic na podsLawic lisLy obecnosci Radnych, sL icrdzila
wymaganc kworum do przeprowadzcnia obrad i podcjmowania prawomocnych ue wal.

Punkt3
Wolna Trybuna
13rak.

Punkt4
PrzewodniczC)ca poinformowala 0 pismic od W6jLa z prosbq

0

dokonanie zmian

w porzqdku obrad XXXIV Sos)i Rady Cminy Slawno:
•

Wprowadzenia do porzqdku obrad projekLu uchwaly w spravvie zacl

gni~cia

pozyczki na wyprzedzajqce finansowanic d zialar'l I.e srodk6w PROW na le ta 2007
2013 - zadanie " Budowa sieei kanalizaeji saniLarnej w miejseowosciach WI zesniea
Warszkowo- Warszk6wko- Tyehowo oral. wodoeiC)gu w miejsc()wosci Tychm
Radni jcdnoglosnic glos()wali za
pod punkt 9a.

przyj~cicm

do porz'!dku obrad projcktu

0".

chwaly

Porzqdek obrad:
1. OLwarcie Sesji.
2. SLwierdzenie kworum.
3. Wystqpienia mieszkanc6w - wolna Lrybuna.
4. Przyj~cie porzqdku obrad.
5. Przyj~cie proLokolu z XXXIII Sesji Rady Gtniny.
6. Sprawozdanie W6jLa Gminy z dzia1alnosci mi~(il:y sesjami.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podj~cie uchwa1y w sprawie zmian w uchwalc nr XXV /229/2012 Rady Gmin 51awno
z dnia 21 f,rudnia 2012 roku w sprawic uchwalenia budzci1.l Gminy 51awno na 013 rok.
9. Podj~cie uchwaly w sprawie ztniany WieloleLnicj Pr0f,nozy Finansowej Gmin Slawno
na lata 2013-2023.
I

9a.

Podj~cie

uchwaly w sprawie zaci2)2,ni<;cia pozyczki na wyprzedzaj2)cc finansowa ie

dzialan ze srodk6w PROW na laLa 2007-2013 - zadanie " Budowa sieci k nalizacji
sanitarnej w miejscowosciach Wrzcsnica- Warszkowo- Warszk6wko- Tychowo )raz
wodociqf,u w miejscowosci Tychowo".
10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.

Podj~cie

uchwaly w sprawie sposobu podzialu srodk6w oraz kryteri6w i Lrybu
przyznawania nagr6d dla nauczycieli i dyrekLor6w zaLTudnionych w pia 6wkach
oswiatowych, prowadzonych przcz Gmin<; 51awno.
PodjQcie uchwaly w sprawie zbycia dzialki nr 371/21 0 powierzchni 0,0935 ha F 010zoncj
w obr~bie ewidencyjnym Bo[es/.cwo.
Podj~cie uchwaly w sprawie nabycia dzia1ki nr 230 0 powicrzchni 0,07 ha F010zonej
w obr~bie ewidencyjnym Kwasowo.
Podj~cie uchwa1y w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie umowy uzyczenia n f,runLy
z cz~sci dzialki nr 126 p010zone vV obr<;bic cwidencyjnym Rzyszczewo z przezn czenicm
na cele rekreacyjne.
Podj~cie uchwaly w sprawie uchylcnia uchwaly Nr XXXIII/302/2013 Rad
Gminy
51awno z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawic udziclenia pomocy finansowej P
Slawienskiemu na realizacj~ zadania pod nazwq "Przebudowa drogi po iaLowej
dojazdowej do f,runt6w rolnych w miejscowosci Brzescie, gm. Slawno"
Wolne vvnioski.
Odpowicdzi na interpelacje i zapyLania radnych.
7:amkni~cic sesji.

Radni jcdnoglosnic przyjc;li porz'!dck obrad po wpfowadzonych :t,mianach,

Punkt5
Przyj~cie

proLokolu z XXXIII Sesji Rady Gminy.

W wyniku glosowania Radni przyifli prolok6! jcdnoglosnic.
Punkt6

Sprawozdanie W6jta Gminy
( zalqcznik do protokolu).

0

rcalizacji

zadal'l

w

okresic

mi~dzy

Scsjami

Punkt7

13rak.

Punkt8
Podj~cie

uchwaly w sprawic zmlan w uchwalc nr XXV/229/2012 Rady Cmin) Slawno
z dnia 21 grudnia 2012 roku w spravvic llchwalcnia blldzelu Gminy Slawno na 2013 ·ok.

W wyniku
Uchwal~

~losowania

"za przyjt;'cicm" -

n

p.,10s6w, Rada Cminy przyjfila jedl oE,losnic

Nr XXXIV/304/2013.

Uchwala stanowi zalgcznik do protokolll

Punkt9
Podj~cie

uchwaly w sprawie zmiany Wic10lelnicj ProE,Tlozy Finansowej Grniny Sl wno na
lala 2013-2023.

W wyniku glosowania " za przyj9c1cm" - 11 810s6w, Rada Gminy przyjt;'la jedn0810snie
Uchwal~

Nr XXXIV/305/2013.

Uchwala stanowi zalqcznik do prolokolu
Punkt9a

Podjt;'cie uchwaly w sprawie

zacig3ni~cia

pozyczki na wyprzcdzajgce finansowani

dzialan

ze srodk6w PROW na lata 2007-2013 - zadanie " Budowa sieci kanalizacji saniarncj w
miejscowosciach Wrzesnica- Warszkowo- Warszk6wko- Tychowo oraz

wodo iqgu w

miejscowosci Tychowo".

W wyniku glosowania "za
Uchwal~

przyj~cicm" -

Nr XXXIV/306/2013.

Uchwala stanowi zalqcznik do prolokolu

11 glos6w, Rada Gminy przyjyla jedn )glosnie

PunkllO
Podj~cie

uchwa1y w sprawie sposobu podzialu 5rodk6w Ora7, kryler-jow i lrybu
przyznawania nagr6d dla naucz)'cicli i dyrcklorow ;,alrudnionych w pI c6wkach
05wiatowych, prowadzonych przez Cmin9 Slawno.

W wyniku glosowania "za

przyj~cicm" -

11 glosow, Rada GITliny

przyj~la

jedr ogl05nie

Uchwalf Nr XXXIV/307/2013.

Uchwa1a stanowi za1qcznik do prolokolu
Punkt 11
Podj~cie
obr~bie

uchwaly w sprawie z bycia dzialki nr 371/21 0 powierzchni 0,0935 ha pol zonej w
ewidencyjnym 13oleszewo.

W wyniku 810sovvania "za

przyj~Clem" -

11 glosow, Rada Gminy

przyj~la

jed! ogl05nic

Uchwalf Nr XXXIV/308/2013.

Uchwala stanowi zalqcznik do proloko1u

Punkt 12
Podj~cie

uchwaly w sprawie nabycia dzialki nr 230 0 powierzchni 0,07 ha p[ lozonej
w obr~bie ewidencyjnym Kwasowo.

W wyniku gJosowania "za

przyj~'cicm" - 1]

glosow, I\ada Gminy

przyj~la

jedn 8105nie

Uchwalf Nr XXXIV/309/2013.

Uchwala stanowi za1qcznik do prolokolu

Punkt 13
Podj~cie

uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie umowy uzyczenia na ~ runly 7.
cZ~5ci dzialki nr 126 polozone w obn; bic ewidencyjnym Rzyszczewo z przeznacze iem na
cele rekreacyjne.
W wyniku glosowania "za

przyj~cicm" -

Uchwalf Nr XXXIV/310/2013.

Uchwala stanowi za1qcznik do protokolu

11 810s6w, Hada Gminy

przyj~la

jedn gl05nie

Punkt14
Podj~cie uchwaly w sprawie uch y lenia uchwaly Nr XXXIII/302/2013 T~ady Gminy 'lawno z
dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie udzicl cnia POHlOCY finansowej Powiatowi SlawieJls iemu na
realizacj~ zadania pod nazwq ,,Przebudowa dro)?,i powialowej dojazdowej do 8"runt6w
rolnych w miejscowosci Brzescie, )?,TYl. Slawno"

W wyniku glosowania "za

przyj~cicm " -

11 )?,los6w,

I~ada

Cminy przyjf;'la jed l o)?,losnic

Uchwal'r Nr XXXIV/ 311/2013.
Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu

Punkt 15
Wolne wnioski
W6j l R. Stachowiak: w zwiqzku z pismcm olrzymanym od Slarosly Slawiel'lskic)?,o, ro8a
Brzescie-Janiewice nie b~dzie remonlowana w roku biezqcym, rezYVlacja wynika 7:
przedluzajqcej si~ procedury uzyskania pozwo lell na wycink~ drzew, co uniemozli
rozpocz~cie inweslycji.
Skarbnik Gminy

I~enaLa

Lilwin przeds lawila wykonanie budzc lu za I p6lrocze 20131.

Punkt16
Brak
Punkt17
Zakonczcnic
Na zakoIl.czenie PrzewodniczCjca obrad dokonala podsumowania i

zamkni~cia

obra :l XXXIV

Sesji Rady Gminy Slawno.
Intcgraln<1 cZ'tsci<1 protokolu jest nagranic z scsji dol<1czonc do protokolu.

P~
RE
0

N I CZA CA
G lny

Hol wata

LISTA OBECNOSCI
Radnych na XXXIV Sesji Rady Gminy Slawno w dniu 09.08.2013 r.

l.

Marta Holowata

Kwasowo

2.

Stefan Los

Boleszewo

3.

Magdalena Kieldanowicz

Rzyszczewo

4.

Wladyslaw Wi~cek

Bobrowiczki

5.

Jerzy Hartwich

Slawsko

6.

Marianna Szamiel

Slawsko

7.

Zbigniew J akuszczonek

Radoslaw

8.

Irena Pielecka

Warszkowo

9.

Lechoslaw Szach

Warszkowo

10.

Jan Franas

Warszkowo

11.

Wieslaw Dowbusz

Wrzesnica

12.

Miloslaw Borowski

Noskowo

13.

J6zef Salusz

Gwiazdowo

14.

Ryszard Blaszczyk

Janiewice

15.

Maciej Stanislawski

L~towo

C'1INA SLAWNO
I

l.

1.c. SklodoVl 'iki.:j 9
70-1 0 L \\'\J()

. I } ' lJ -O"2-:\fl -66, Regl.t1 ~~()9-"' :il\')

Slawno, dnia 02 sierpnia 2013 r.

RSSA.0053.16.2013

Pani
Marta Holowata
Przewodniczqca Rady Gminy Sl wno

Prosz~ 0

dokonanie

nast~pujqcych

zmian w porzqdku obrad XXXN Sesji Ra y Grniny

Slawno:
- wprowadzenie do porzqdku obrad projektu uchwaly w sprawie

zaciqgni~cia

p zyczki na

wyprzedzajqce finansowanie dzialail ze srodk6w PROW na lata 2007-2013 - zadanie
IIBudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Wrzesnica - War k6wko Tychowo oraz wodociqgu w miejscowosci Tychowo".

Sprawozdanie z dziatainosci W6jta w okresie

mi~dzy

sesjami

od 19 lipca do 8 sierpnia 2013 r.
- --------- - - - --- --- -------------------- --- --------------- -

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

W dniu 7 sierpnia bI'. zakonczono rekrutacj~ dzieci do przedszkoli w G iazdowie
i w Slawsku. W wyniku rekrutacji do przedszkola w Gwiazdowie zostalo prz '~tych 48
dzieci (liczba miejsc w przedszkolu odpowiadala liczbie zlozonych deklara 'i), a do
przedszkola w Slawsku przyj~to 39 dzieci (negatywnie rozapatrzono 8 d klaracji).
Zebrania z rodzicami przyszlych przedszkolak6w zaplanowane s,! na 22 i 23 si rpnia bl'.

2.

Nadal brakuje deklaracji w sprawie odbioru odpad6w z okolo 30 gos
domowych na terenie gminy. Do wlascicieli nieruchomosci wysylane s obecnie
postanowienia 0 wszcz~ciu post~powania w sprawie okreslenia wysokosci
gospodarowanie odpadami.

3.

Na wniosek Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Wieza" P stomino
mieszkancowi Slawska - Damianowi Galkowskiemu przyznano nagrod~ 'zeczow'!
o wartosci 300 zl za zdobycie III miejsca w 67 Mistrzostwach Polski Jun or6w na
dystansie 3000 m z przeszkodami.

4.

W dniu 28 lipca reprezentacja Gminy Slawno wzi~la udzial w VII Jarmarku Pomorskim
w Bytowie. Po raz kolejny stoisko zostalo przygotowane w efekcie w p61pracy
mieszkanc6w kilku solectw. Tym razem nasz'! gmin~ reprezentowaly pani z KGW
w Kwasowie, panie z KGW w Slawsku, pani Helena Palusinska z Noskowa, pa i Jolanta
Majdowska z Janiewic oraz zesp61 Wrzesniczanki.

5.

Na niedziel~ 15 wrzesnia planowane s,! dozynki gminne w Slawsku. W dniu dz siejszym
przekazano soltysom regulaminy dotycz'!ce konkurs6w na tradycyjny wieniec
dozynkowy i najsmaczniejszy chleb. Zach~camy wszystkie solectwa do wzi~ci udzialu
w dozynkach .

SRODKI ZEWN~TRZNE
Gmina Slawno otrzymala dofinansowanie w kwocie 738.450 zl z Narodowego Prog amu
Przebudowy Dr6g Lokalnych na przebudow~ drogi gminnej nr 170025 Z w miejsco osci
Warszkowo. Inwestycja przewiduje remont drogi 0 dlugosci blisko 1,5 km. Zgodnie z
wytycznymi programu zadanie musi zostac zrealizowane do kofKa paidziernika br
ZAM6wIENIA PUBLICZNE

przetargowe na trzy z czterech CZ~SCI za
publicznego polegaj,!cego na dostawie wyposazenia do budynk6w pr
w Gwiazdowie i w Slawsku. W dniu 5 sierpnia br. podpisano umowy na
i montaz mebli przedszkolnych, mebli kuchennych na wymiar oraz mebli
nierdzewnej. Nadal trwa post~powanie na ostatni,! cz~sc zam6wienia wyposazenia do przedszkoli. Oferty przyjmowane s,! do poniedzialku 12 sierpni

1. Zakonczono

post~powanie

1

6wienia
edszkoli
dostaw~

ze stali
dostawa
bI'.

2.

Rozstrzygni~to

przetarg na uslugi edukacyjne obejmujqce prow dzenie zaJ~c
dodatkowych w przedszkolach w Gwiazdowie i w Slawsku. Najkorzys tniejszq ofert~ we
wszystkich trzech cz~sciach zam6wienia przedlozyla sp61ka EURO Wiedza z siedzibq
w Sitk6wce (wojew6dztwo swi~tokrzyskie).

3.

Rozstrzygni~to post~powanie

przetargowe na usuw niu wyrob6w zaw ierajqcych azbest
z terenu Gminy Sl wno. Najkorzystniejszq ofert~ zlozylo Przedsi~biors two Handlowo
Uslugowe US-COM Robert Kolodziejski z Gostynina w okolicach Plocka .

4. Ogloszono i rozstrzygni~to post~powanie na dostaw ~ i mon taz konten r6w przy boisku
sportowym w Smardzewie. W odpowiedzi na ogloszenie wplyn~ly 3 oferty,
najkorzystniejsza zostal zlo2:ona przez Przedsi~biorstwo Budowy Segment6w Sp. z 0.0.
w Plocku.
5. W zwiqzku z brakiem ofert uniewazniono pos t~powanie na budow~ przylqczy
i fundament6w pod zaplecze socjalne przy boisku sportowym w Smardzewie. 31 lipca
ogloszono post~powanie po raz drugi - oferty przyjmowane sf! do 14 si rpnia br.
6. W dniu 31lipca 2013 r. ogloszono post~powanie n dostaw~ artykul6w spozywczych do
przedszkola w Gwiazdowie i do filii przedszkola w Slawsku. W odpowiedzi na
ogloszenie wplyn~la 1 oferta -post~powanie uniewazniono.
7. W dniu 1 sierpnia ogloszono post~powanie przetargowe na prz bud ow ~ drogi gminnej
nr 170025 Z w miejscowosci Warszkowo wraz z odwodnieniem - etap 1. Oferty
przyjmowane sf! do dnia 19.08.2013 1'. do godz. 9.30
8. Zgodnie z zasadq konkurencyjnosci wynikajqc'l z wy tycznych PO KL wyslano zapytania
ofertowe na dos taw~ pomocy dydakty znych do przedszkoli w Gwiazdowie i w Slawsku
oraz uslu g~ cateringowq w przedszkolu w Gwiazdowie. W dniu 06 sierpnia podpisano
umow~
z firmq NOVUM na dostaw~ pomoey dydaktycznych, natomiast
najkorzystniejszq ofert~ na uslug~ cateringowa przedstawilo Przedsi~biorstwo
Handlowo-Uslugowe Miroslawa Grzegorczyk ze Slawna.
INWESTYCJE

1.

wasp Wrzesni

a trwajq prace wykOl1.CZeniowe.

2. Bez zakl6cen przebiega przebudowa budynku po bylej szkole w Gwiazdowie na
przedszkol gminne. Obecnie realizowane Sq p race wykOl1.CZeniowe wewnqtrz budynku
oraz prace zwiqzane z zagospodarowaniem terenu. T rmin zakonczeni prac planowany
jest na 23 sierpnia 2013 r.
3. W dniu 6 sierpnia dokonano odbioru rob6t przy adaptacji pomieszcz n w budynku bylej
szkoly podstawowej w Boleszewie dla potrzeb punktu przedszkoln go. Pomieszczenia
wyposazono w nowe meble i pomoce dydaktyczne.
4. W swietlicy wi jskiej w Noskowie zakonczono prace instalacyjne i og61nobudowlane
wewnqtrz budynku oraz wykonano w calosci pokryci dachu bIaehq powlekanq.
Rozpocz~to r6wniei prae. · przy przebudowie swietli y w Tyehowie. D
Gnann wyburzen
scian i sku 'a starych tynk6w, cz~sciowo r zebrano istniejqc pokrycie dachowe.
2

5. Trwa przebudowa budynku szkoly w Slawsku z dostosowaniem go dla pOh'zeb
przedszko1a gminnego. Wymieniono instalacje wewn~h'zne, wykonano proj ktowane
scianki dzialowe na pomieszczenia sanitaria t6w i zaplecza socjalnego, sk to tynki
i nalozono nowe wyprawy tynkarskie w pomieszczeniach 1ekcyjnych i w k rytarzu.
W budynku wydzie1ono scianka dzialowq cz~sc mieszkalnq od pomieszczen p zyszlego
przedszkola. Przystqpiono do prac glazurniczych.
6.

23 lipca

rozpocz~to przebudow~

drogi gminnej w Starym Krakowie. Wyk
Przedsi~biorstwa Budownictwa Specjalistycznego Sp. j. Wlodzimierz 01sz wski ze
Slawna zakonczyl budow~ przepust6w i obecnie wykonuje warstw~ odsqczajq q drogi.
P1anowany termin zakonczenia inwestycji - 31 sierpnia 2013 r.

7. Metodq grysu otoczonego emulsjq asfaltowq uzupeiniono ubytki w nawierzc i drogi
asfaltowej w Bobrowiczkach prowadzqcej na koloni~. Dlugosc wyremont
odcinka wynosi ok. 1 km.
S. Przystqpiono do remontu pomieszczen swietlicy we Wrzesnicy na punkt prze szkolny.
Zlecenie realizuje PPH PLASTKON z Koszalina. P1anowany termin za onczenia
wyznaczony jest na 27.0S.br.

9. Od miejscowosci Warszkowo rozpocz~to prace przy budowie kanalizacji
nitarnej
Wrzesnica - Warszkowo - Warszk6wko - Tychowo. Jednoczesnie rozpocz~to prace w
Tychowie, gdzie r6wnoczesnie wykonywana jest siec kanalizacyjna i wodociqgo
10. W swietlicy w Smardzewie ekipa remontowa Urz~du Gminy wymieniia podio ~ w sali
komputerowej oraz wykonaia prace ma1arskie scian i podlogi w pomieszczeniu s ietlicy.
UDZIAt W SPOTKANIACH I NARADACH

22Iipca

posiedzenie Zarzqdu Darlowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej

30 lipca

Powiatowe Forum Ro1nicze

3

