P R O T O K Ó Ł Nr LIX / 2018
z obrad LIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sławno, która odbyła się w dniu 28
czerwca 2018 roku. Obrady Sesji trwały od godz. 900 – 1014 w Sali konferencyjne Rady Gminy
nr 55.
Radni obecni:
1. Marianna Szamiel
2. Miłosław Borowski
3. Jan Franas
4. Marta Hołowata
5. Lechosław Szach
6. Marzena Kwiatkowska-Dzik
7. Anna Dereń
8 Magdalena Kiełdanowicz
9. Zenon Szeląg
10. Agnieszka Szczepaniec
11. Władysław Więcek
12. Jerzy Piaseczny
Nieobecni radni: Kinga Grzelakowska
Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.
W obradach uczestniczyli: Wójt Gminy Sławno Ryszard Stachowiak, Zastępca Wójta Artur
Ciróg, Marta Rosenkiewicz – Jóźwiak- Sekretarz Gminy Sławno, Renata Litwin – Skarbnik
Gminy,Kierownik RO Agnieszka Gniewczyńska.
Punkt 1
Otwarcie sesji.
Otwarcia Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Gminy p. Marta Hołowata i powitała
wszystkich obecnych.
Przewodnicząca Rady Gminy Sławno M.Hołowata: odczytała postanowienie Komisarza
Wyborczego w Koszalinie z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
mandatu radnego Rady Gminy Sławno Macieja Stanisławskiego wybranego w okręgu
wyborczym nr 15 albowiem zrzekł się on pisemnie mandatu radnego.
Punkt 2
Na podstawie listy obecności Radnych, Przewodnicząca stwierdziła wymagane kworum
do przeprowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał.

Punkt 3
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na
lata 2018-2028.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez Gminę
Sławno dla Biblioteki Publicznej Gminy Sławno w Żukowie kredytu w celu realizacji
zadania pn. „Budowa placów zabaw w miejscowościach Warszkowo, Pomiłowo,
Smardzewo, Kwasowo, Żukowo, Tychowo oraz Tokary w gminie Sławno”
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pod nazwą „ Centrum
Integracji Społecznej w Rzyszczewie Gmina Sławno – instytucją wspomagającą
aktywizację społeczno – zawodową nieaktywną mieszkańców”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Sławno do Spółdzielni Socjalnej
„Zielony Punkt” w Kępicach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego
dotyczącego utworzenia wspólnego sieciowego produktu turystyki aktywnej
obejmującego park w Tychowie.
9. Podjęcie uchwały sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Sławno dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Żukowie.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie sesji.
Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Punkt 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata
2018-2028.
Wyjaśnień udzieliła Skarbnik R.Litwin:” otrzymali Państwo projekt uchwały WPF, uchwała
jest związana bezpośrednio z następną uchwałą, której projekt uchwały jest w porządku
obrad. W związku z tym że Biblioteka Publiczna realizuje działanie z udziałem środków
europejskich i otrzyma te środki jako refundacje wydatków, czyli musimy ponieść wszystkie
wydatki, dopiero później składamy wniosek o płatność i dostaje refundacje, musi regulować
swoje zobowiązania. W związku z tym, że nie posiada takich dużych środków, musi
zaciągnąć kredyt. Jak kredyt biblioteka zaciągnie to gmina musi poręczyć, dać gwarancję
tego poręczenia kredytu. W związku z tym, że to zadanie jest realizowane tutaj, a my jako
jednostka samorządu terytorialnego możemy zaciągnąć pożyczkę z banku na realizacje
zadań z udziałem środków europejskich, instytucja kultury nie ma możliwości zaciągnięcia
tego kredytu, więc zostaje tylko możliwość udzielenia pożyczki przez Gminę Sławno”.
Zastępca Wójta A.Ciróg:” akurat ten program z którego biblioteka wybuduje 7 placów
zabaw, jest to program gdzie nie ma możliwości zaliczkowania środków, tak jak w innych
programach. Tak jak p. Skarbnik powiedziała Gmina ma możliwość z BGK dostać tą
pożyczkę na prefinansowanie, biblioteka niestety takiej możliwości nie ma. Wkład własny,

będzie tutaj dotacja z budżetu gminy na wkład własny, ale najpierw trzeba zapłacić tą część,
którą unia europejska zwróci, to będzie w zasadzie chwilowa pożyczka, bo w momencie
wybudowania, oddania do użytku tych placów zabaw w zasadzie będzie złożony wniosek o
płatność i tam w ciągu ok. 3 miesięcy te pieniążki trafią z UE na konto biblioteki, ale do tego
momentu trzeba zapłacić te wszystkie faktury i później dopiero będzie zwrot tych środków
które spłacą ten kredyt zaciągnięty”.
Skarbnik R.Litwin:” kolejna uchwała dotyczy poręczenia kredytu, przygotowałyśmy ją z
Radcą Gminy Sławno E.Zubka, chcemy poręczenia udzielić do końca marca następnego
roku, bo jeśli złożymy wniosek i okaże się, że będą jakieś poprawki czy przeciągnięcia i
pieniążki wpłyną nam w styczniu, więc my dla bezpieczeństwa już podjęłyśmy, że to będzie
I kwartał. W związku z tym ja muszę zabezpieczyć jakby środki gdyby biblioteka nie spłaciła
tego kredytu i one są w 2019 roku do spłaty. Musimy więc to ująć w WPF. Między innymi
jeszcze w związku z tym że ostatnia WPF była podjęta w marcu, w między czasie
otrzymaliśmy środki na zwrot podatku akcyzowego i jeszcze inne zadanie zlecone, więc
urealnione zostają dochody i wydatki.
Wyjaśnienia uzupełnił Wójt R. Stachowiak.
W wyniku głosowania „za przyjęciem”- 12 głosów

Rada Gminy przyjęła jednogłośnie

Uchwałę Nr LIX/437/2018.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 5
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez Gminę
Sławno dla Biblioteki Publicznej Gminy Sławno w Żukowie kredytu w celu realizacji
zadania pn. „Budowa placów zabaw w miejscowościach Warszkowo, Pomiłowo,
Smardzewo, Kwasowo, Żukowo, Tychowo oraz Tokary w gminie Sławno”
W wyniku głosowania „za przyjęciem”- 12 głosów

Rada Gminy przyjęła jednogłośnie

Uchwałę Nr LIX/438/2018.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 6
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pod nazwą „ Centrum
Integracji Społecznej w Rzyszczewie Gmina Sławno – instytucją wspomagającą aktywizację
społeczno – zawodową nieaktywną mieszkańców”.
Wójt Gminy R.Stachowiak:” ilość bezrobotnych w gminie spadła poniżej 500 mieszkańców.
Napisaliśmy projekt pod kątem tych bezrobotnych. Centrum Integracji Społecznej to jest
najwyższa instytucjonalna forma aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych(…)
Ogólna wartość projektu tj. 2.664.000 na trzy lata, od 1 września mamy zacząć,
prawdopodobnie zaczniemy później, bo ta ocena była bardzo przedłużona. Wniosków do
WUP było 18, z tego zostało tylko 5 wniosków, nasz jako jedyny na utworzenie CIS.
Teoretycznie ten projekt nie zakłada, żeby gmina dołożyła do niego złotówkę, dlatego że
aktywizacja zawodowa w ogóle społeczna w tej polityce, w tym budżecie UE , Polityka
Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego , tam idą największe pieniądze, te

pieniądze są potężne dla nas(…) 95% UE finansuje, 5% my finansujemy nie ze swoich
pieniędzy, tylko z funduszu pracy. Zakładamy że przez 3 lata 76 bezrobotnych z naszej
gminy obejmie ten projekt. Ten projekt jest kompatybilny z projektem, który jest cały czas
oceniany, mówię o rewitalizacji, budowa siedziby tego CIS-u w Rzyszczewie(…). Wszystkie
nasze projekty na rewitalizację ostały się, a wiemy że dużo zostało odrzuconych. Zakładamy,
że przez pierwszy okres, może rok może dłużej, to są biura, miejsce gdzie Ci bezrobotni raz
w tygodniu będą przyjeżdżali, spotykali się, integrowali, będzie psycholog, doradca
zawodowy itd.
To będzie w budynku wielorodzinnym w Rzyszczewie, w tych
pomieszczeniach z których korzysta wieś. W tym projekcie mamy dotacje na bardzo wysoki
standard wyposażenia już tej nowej świetlicy(…)”
Radna A.Szczepaniec:” czy to będzie dotyczyło tylko mieszkańców na terenie naszej
gminy?”
Wójt Gminy R.Stachowiak:” w ustawie jest napisane, że jak CIS powoła jednostka
samorządowa to pierwszeństwo mają Ci mieszkańcy, ale my nie blokowaliśmy sobie, że
gmina, ale że z zachodniopomorskiego. Jednym warunkiem jaki WUP stawia nie może być
dla innego województwa”.
W wyniku głosowania „za przyjęciem”- 12 głosów

Rada Gminy przyjęła jednogłośnie

Uchwałę Nr LIX/439/2018.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 7
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Sławno do Spółdzielni Socjalnej „Zielony
Punkt” w Kępicach.
Wyjaśnień udzielił Wójt R. Stachowiak.
W wyniku głosowania „za przyjęciem”- 12 głosów

Rada Gminy przyjęła jednogłośnie

Uchwałę Nr LIX/440/2018.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 8
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego dotyczącego
utworzenia wspólnego sieciowego produktu turystyki aktywnej obejmującego park w
Tychowie.
Wójt Gminy R.Stachowiak:” w chwili obecnej jest kilka konkursów otwartych w RPO, są to
jedne z ostatnich konkursów gdzie jeszcze te pieniądze są, na które można składać nowe
wnioski(…) Jednym z wniosków jest odnowienie, czy odrestaurowanie tego parku w
Tychowie, w którym Państwo byliście. Mówię, już o tym 3-4 lata i chyba przyszedł ten
moment, gdzie powiedzieć sprawdzam, albo już konkretnie zacząć działać. W tamtym roku
dostaliśmy 60 % dofinansowania na budowę stawów, nie mieliśmy dokumentacji, dlatego
zrezygnowaliśmy z tych pieniędzy. Dzisiaj mamy gotową dokumentację na odnowienie tych
wszystkich stawów, rowów, jest druga dokumentacja na ogrodzenie tego parku, na

założenie ścieżek spacerowych, na małą wiatę edukacyjną, na tablice edukacyjne(…).
Wartość tego projektu to 2.600.000 zl, to jest najpiękniejszy park, który znam w Powiecie(…)
W wyniku głosowania „za przyjęciem”- 12 głosów

Rada Gminy przyjęła jednogłośnie

Uchwałę Nr LIX/441/2018.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 9
Podjęcie uchwały sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Sławno dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Żukowie.
Wyjaśnień udzielił pracownik Urzędu Gminy B. Stefanowski:” na terenie gminy posiadamy
10 samochodów pożarniczych, 2 ciężkie, 5 średnich i 3 lekkie. Trzy samochody są
wymienione, to jest OSP Sławsko, OSP Bobrowice i OSP Gwiazdowo. Te samochody, które
są to w większości mają 30-40 lat. Jest wielka prośba OSP Żukowo o dofinansowanie, bo po
wielu trudnych sytuacjach i dyskusjach OSP Żukowo w pierwszej kolejności nie było ujęte
do finansowania przez krajowy system, czy też z środków innych podmiotów, ale udało się
ten temat załatwić i dostaliśmy dofinansowanie OSP Żukowo 600.000 zł. Samochód średni
kosztuje w granicach 800.000 zł. OSP Żukowo i OSP Sławsko są w systemie krajowym i w
pierwszej kolejności dofinansowania idą na te jednostki(…). 200.000 zł z Komendy Głównej
Państwowej Straży Pożarnej i 400.000 zł z WFOŚiGW w Szczecinie. Mamy zagwarantowane
te 600.000 zł tj. 75% dofinansowania to jest naprawdę dużo. OSP Żukowo zwróciło się z
wnioskiem do samorządu Gminy Sławno o wsparcie zadania z budżetu Gminy Slawno
kwoty 200.000 zł”.
Skarbnik R.Litwin: „ uchwałę przygotowaliśmy i przedłożyliśmy jako projekt, ale moja
propozycja jest taka, żeby dzisiaj jej nie podejmować. W związku z tym, że sesja ma być 20
lipca, ja nie ujęłam tych pieniędzy w budżecie. Nie przygotowałam na dzisiaj uchwały
budżetowej. Tu jest zapis, że z budżetu gminy Sławno udzieli się dotacji, więc muszę
zmienić załącznik na dotację i zmienić uchwałę budżetową”.
Dyskusja.
W wyniku głosowania „za przyjęciem”- 0 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących”
– 12 głosów, Radni jednogłośnie wstrzymali podjęcie uchwały.
Punkt 10
Wolne wnioski
Radny L.Szach: zadał pytanie dot. prowadzenia technicznego sesji. Kto może zabierać głos
w wolnych wnioskach.
Odpowiedzi udzieliła Sekretarz Gminy M.Rosenkiewicz – Jóźwiak.
Dyskusja radnych.
W wolnych wnioskach również zabrała głos Sekretarz Gminy Sławno M.RosenkiewiczJóźwiak w sprawie zebrań wiejskich, przedstawiła kto może zwoływać zebranie wiejskie

i na jakiej podstawie. Przypomniała również o konieczności przedstawienia sprawozdań z
działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim zgodnie ze Statutem Sołectwa.
Punkt 11
Zakończenie.
O godz. 1014 Przewodnicząca Rady dokonała podsumowania i zamknięcia obrad LIX Sesji
Rady Gminy Sławno.
Integralną częścią protokołu jest nagranie z sesji dołączone do protokołu.
Protokolant:
Anna Czyż
Przewodnicząca Rady
Gminy Sławno
(-) Marta Hołowata

