PROTOKÓŁ Nr XXXII/2013
Sesji Rady Gminy Manowo
odbytej w dniu 27 czerwca 2013 roku

Sesję rozpoczęto o godz. 1132, zakończono o godz. 1405. Posiedzenie odbyło się w sali
posiedzeń UG Manowo.
Na stan 15 radnych na Sesji obecnych było 14 radnych wg załączonej listy obecności.
Ponadto w obradach Sesji udział wzięli:
1. Wójt Gminy
Roman Kłosowski
3. Skarbnik Gminy
Bożena Tomaszewska
4. Protokolant
Anna Drabik
zainteresowani pracownicy Urzędu Gminy, goście zaproszeni oraz sołtysi wg załączonych
list obecności.

Ad.I.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności Sesji
Otwarcia XXXII Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Jan Prus i na podstawie listy
obecności stwierdził prawomocność Sesji. Na stan 15, obecnych było 13 radnych.
Nieobecny był Radny Daniel Sapilak – nb. usprawiedliwiona.
Spóźnienia:
- radny Andrzej Sokalski (w trakcie trybuny obywatelskiej – godz. 1210)
Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do przyjęcia porządku obrad.
Do porządku obrad uwag nie wniesiono.

I. Sprawy regulaminowe:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności Sesji.
2. Przyjęcie protokołu XXXI Sesji Rady Gminy.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Skarbnika o sytuacji finansowej gminy.
6. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
7. Informacja komisji RG z pracy w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Trybuna obywatelska.
II. Sprawy problemowe:
1. Przygotowanie do akcji letniej dla dzieci i młodzieży.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok,
c) udzielenia Wójtowi Gminy Manowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2012 rok,
d) odpłatnego nabycia lokalu użytkowego,
e) wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy
dzierżawy,
f) nieodpłatnego przejęcia nieruchomości,
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g) sprzedaży działki,
h) wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalno-użytkowym,
i) zarządzenia poboru podatków lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego oraz
opłat za odbiór i wywóz śmieci w drodze inkasa, określenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso,
j) zmian w budżecie gminy na 2013 rok,
k) wspólnej realizacji inwestycji i przyjęcia od Powiatu Koszalińskiego części
zadania inwestycyjnego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3564Z,
l) uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata
2013-2024.
3. Wolne wnioski i informacje.
4. Odpowiedzi na interpelacje.
5. Zakończenie.

Ad.I.2. Przyjęcie protokołu XXXI Sesji Rady Gminy
Protokół XXXI przyjęty został 9 głosami za, przy 2 wstrzymujących się.
Ad.I.3 Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w
okresie międzysesyjnym
Jan Prus – Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym zajmował się
następującymi sprawami:
6, 13 i 20 czerwca pełniłem dyżur w UG Manowo.
20 czerwca odbyło się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy.
22 czerwca w Grzybnicy odbył się Turniej Piłki Siatkowej. Z naszej gminy
uczestniczyły tylko 3 drużyny (z sołectw: Rosnowo, Bonin, Grzybnica) oraz zespół z
Kłanina. Bardzo mała była frekwencja, a przygotowanie tej imprezy wymagało
dużego wysiłku organizacyjnego ze strony Rady Sołeckiej i radnej.
W tym samym dniu w Wyszewie uczestniczyłem w I Regionalnym Przeglądzie
Piosenki i Twórczości Ludowej im. Władysława Króla.
23 czerwca w Wyszewie nad j. Skocznia brałem udział w imprezie „Noc
Świętojańska”.
Ad.I.4 Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym
Wójt przekazał następujące informacje:
Dzisiaj podpisałem umowę z firmą, która będzie realizowała inwestycję w Cewlinie –
plac rekreacyjny.
Kilka dni temu został rozstrzygnięty przetarg na realizację ciągu pieszo-jezdnego do
Orlika w Boninie. Kwota jest o 20.000 zł niższa od ceny zawartej w kosztorysie
inwestora. W specyfikacji zapisaliśmy odległy termin płatności, a mimo tego do
przetargu przystąpiło 7 firm.
Od poniedziałku na terenie gminy mamy nowego operatora, który będzie zajmował się
gospodarką śmieciową. Dwa dni temu w spółdzielni „Irys” w Boninie odbyło się
spotkanie z prezesem tej firmy p. Pawłem Czopikiem, który wyjaśnił, że na początku
działalności mogą zdarzyć się jakieś problemy. Wcześniej z p. Czopikiem (Ekosan) oraz
z p. Ucińskim (PGK Koszalin) omówiliśmy, jak ma wyglądać wymiana pojemników, ale
mimo tego może się zdarzyć, że ktoś np. przez 2 dni nie będzie miał pojemnika. Właśnie
wczoraj była wymiana pojemników w Cewlinie i doszło do takiej sytuacji. Trzeba być
wyrozumiałym, bo jest to zmiana systemu w całym kraju. Uważam, że przechodzimy tę
zmianę prawie bezboleśnie. Zwracam się do Państwa w imieniu operatora i proszę o
cierpliwość. Nie wszyscy dokładnie rozumieją te ulotki. Tłumaczę, że to nie jest zła wola
którejkolwiek rady gminy – takie zapisy są w ustawie. W przypadku problemów proszę
dzwonić do urzędu. Pan Czopik powiedział, że jest chętny do współpracy. 20 lat
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wykonuje te usługi. Nie mieliśmy również uwag do jego usług w Rosnowie. Obiecał, że
będzie się starał wykonać to zadanie jak najlepiej. Być może nie wszyscy od 1 lipca
będą mieli kolorowe worki, ponieważ producenci nie nadążają produkować dla całej
Polski. Proszę spokojnie podchodzić do tych zmian.
Zostały usunięte przystanki przy drodze nr 11 na wysokości Cewlina. Po prawej
stronie, jadąc w kierunku Koszalina postawimy wiatę przystankową (zamówiliśmy już
4-osobową wiatę).
13 lipca odbędzie się oficjalne otwarcie stadionu w Manowie, które nastąpi o godz. 1500,
natomiast cykl imprez towarzyszących rozpocznie się o godz. 1300. Gwoździem
programu będzie orkiestra wojskowa. Będziemy ich gościć nieodpłatnie (zabezpieczamy
tylko catering – sfinansowany przez sponsorów).
Leśnik Rossa Manowo awansował do III ligi. III liga to jest już poziom regionalny i w
rozgrywkach biorą udział drużyny z dwóch województw – Zachodniopomorskie i
Pomorskie. W tych województwach łącznie gra kilkaset drużyn na różnych poziomach.
Natomiast na poziomie III ligi będą tylko trzy zespoły ze wsi. Są to: Leśnik Rossa
Manowo i 2 drużyny z woj. Pomorskiego tj. Koral Dębica (k. Człuchowa) i Pomorzanin
Potęgowo (k. Słupska). Będziemy teraz grali z takimi drużynami jak Lechia Gdańsk,
Arka Gdynia, Bałtyk Gdynia, Pogoń Szczecin. Jako działacze podjęliśmy akcję
pozyskiwania sponsorów, ponieważ chcemy jak najwięcej osób włączyć we
współfinansowanie klubu. Na liście mamy już 66 osób, które łącznie zadeklarowały
sumę 3000 zł miesięcznie, a akcja trwa dopiero 2 dni. Lista jest otwarta i każdy może
zadeklarować jakąś kwotę. Nie gardzimy żadną złotówką, bo złotówka to 1 butelka
wody, której ciągle nam brakuje. Jedna z osób zadeklarowała 500 zł miesięcznie i są
też takie, które zadeklarowały po 5 zł. Ten awans, to duża promocja dla gminy i
gratuluję prezesom.

Ad.I.5 Informacja Skarbnika o sytuacji finansowej gminy
Informację o stanie finansowym Gminy przedstawiła Bożena Tomaszewska – Skarbnik
Gminy. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radna Daria Stasiak: za jakie usługi, w pozycji „faktury bieżące” jest zobowiązanie wobec
Zakładu Eksploatacji Kruszywa?
Wójt: jest to zobowiązanie za przebudowę chodników i za kruszywo na parking przy
stadionie.
Radny Tomasz Padykuła: nazbierała się duża zaległość za usługi pocztowe.
Bożena Tomaszewska – skarbnik gminy: Straż Gminna ma duże rachunki za wysyłkę
mandatów.
Wójt: jest to jedna z faktur, którą należy uregulować w pierwszej kolejności, bo UP może
nam zablokować usługi pocztowe i wtedy wpływy z mandatów będą zerowe.
Jan Prus – Przewodniczący Rady: za energię również są wysokie zaległości.
Bożena Tomaszewska – Skarbnik Gminy: częściowo spłacamy te zobowiązania.

Ad.I.6. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji
Roman Kłosowski – Wójt Gminy przedstawił informację z realizacji uchwał podjętych na
ostatniej sesji. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.I.7 Informacja z pracy komisji RG w okresie międzysesyjnym
Nie było
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Ad.I.8. Interpelacje i zapytania
Radna Grażyna Góral:
Wywóz nieczystości stałych – w Manowie wiele osób kieruje zapytania dotyczące
pojemników do p. Sołtys oraz do mnie. Wójt nas uspakaja, ale bardzo potrzebne
byłoby spotkanie Ekosanu z radami sołeckimi.
Wójt: dajmy sobie czas do połowy miesiąca, żebyśmy już wiedzieli, jakie problemy nam
życie przyniosło. Zaprosimy na to spotkanie radnych, sołtysów i rady sołeckie.
Radny Tomasz Padykuła:
Śmieci – w Wyszeborzu jutro po raz ostatni nastąpi odbiór śmieci przez PGK.
Zostaną zabrane stare pojemniki, a nowych jeszcze nie ma. Zgodnie ze specyfikacją
wykonawca powinien przygotować harmonogram wywozów. Sposób rozliczenia – czy
opłaty będą przyjmowali sołtysi? Czy jest wyznaczona osoba w Urzędzie Gminy
odpowiedzialna za prowadzenie gospodarki odpadami? Czy zostało utworzone
stanowisko, które było wliczone w koszty opłat i kto jest tym pracownikiem? Jaki
jest miesięczny koszt (brutto) wywozu nieczystości po przetargu?
Kiedy zaświecą lampy w Dęborogach?
Jak wygląda sytuacja z pałacem w Wyszeborzu?
Transport do Wyszeborza podczas wakacji – część mieszkańców jest zdania, że
wystarczyłyby 2 busy w tygodniu np. we wtorki i w czwartki (wyjazd do Koszalina i
powrót z Koszalina). Prosimy o rozmowę w tej sprawie z szefem firmy przewozowej.
Radna Joanna Czerwiak:
Mieszkańcy Grzybnicy proszą o remont drogi dojazdowej do bloku. Nic w tej sprawie
nie zostało zrobione, a dziury są coraz większe.
Przez mieszkańców Grzybnicy zostało złożone pismo – czy zapadła już jakaś
decyzja?
Brama jednego z mieszkańców w Grzybnicy znajduje się na terenie drogi gminnej.
Zajmuje połowę światła drogi i utrudnia przejazd. Mieszkańcy proszą o udzielenie
odpowiedzi w tych trzech sprawach na piśmie.
Nadal nie ma 2 opraw na lampach w Grzybniczce.
Tartan na boisku siatkowym w Grzybnicy wymaga remontu.
Radny Konstanty Dańczak:
Proszę, aby Wójt wystąpił na piśmie do zarządu dróg w sprawie lewoskrętu i
pomalowania krawędzi jezdni.
Śmieci – u nas już od soboty Ekosan przywoził kosze, a od poniedziałku PGK będzie
odbierał swoje pojemniki. Ja informuję mieszkańców, żeby na początku wrzucali
śmieci do jednego kosza, a sprawa segregacji wyjaśni się w ciągu 2 tygodni. Dlatego
u nas nie ma problemu.

Ad.I.9. Trybuna obywatelska
Bogumiła Wasilewska – Prezes Stowarzyszenia Ziemi Manowskiej:
23 czerwca odbyło się kolejne spotkanie z okazji Nocy Świętojańskiej, w którym
wzięło udział ponad 60 osób. Pani Daria Stasiak sporządziła piękną dokumentację z
tego spotkania.
Ewa Trojanowska – Przewodnicząca Rady Osiedla w Boninie:
Wokół Orlika zostało wyciętych 150 topoli, ale nie zostały usunięte korzenie. W tej
chwili ten teren zarasta (odrost gałęzi) i nie ma możliwości wykoszenia tego żadnym
sprzętem. Nie wiem czy pracownicy interwencyjni mają uprawnienia do wycięcia

5

tego piłą motorową. Problem polega na tym, że w przypadku wybicia piłki poza
boisko trzeba się przez ten teren przedostać i odzyskanie piłki jest bardzo trudne.
Po zebraniu w Spółdzielni Mieszkaniowej pojawiły się głosy, że teren przed dużym
sklepem został zniszczony. Po pracach remontowych w Boninie (wodociąg)
wykonawca nie uporządkował terenu. Pojawiły się kałuże i nie można tamtędy
przejść. Należałoby tam nawieźć ziemi i utwardzić teren.
Przy drodze powiatowej w Boninie zapchane są dwie studzienki, co powoduje
podtapianie terenu przy torach.
Michał Bamburak – członek Rady Sołeckiej w Cewlinie, pełniący obowiązki Sołtysa:
Nie znamy terminu rozpoczęcia budowy placu rekreacyjnego w Cewlinie, ale znamy
już termin zakończenia (14.08.2013 roku). Pozostało nam półtora miesiąca i
obawiam się, że termin nie zostanie dotrzymany.
Zbliżają się wakacje, dlatego chciałbym się dowiedzieć, jakim kluczem będą dzielone
środki na poszczególne świetlice.
Przy świetlicy w Cewlinie świerk wrasta już w druty wysokiego napięcia. Jak będzie
mokro może dojść do nieszczęścia. W czyich kompetencjach jest przycięcie tych
drzew?
Na całej długości Cewlina rosną lipy, które mają już odrosty. Niektóre konary
dotykają linii wysokiego napięcia. Kto jest kompetentny w sprawie przycięcia tych
drzew? Proszę, aby Urząd Gminy zajął się tymi sprawami.
Przydomową łąkę jednego z mieszkańców Cewlina notorycznie zalewa deszczówka z
drogi. Kilkakrotnie to było zgłaszane i miało być zrobione.
Jakie działania p. Wójt może podjąć w stosunku do firmy BJM (zakład produkcji
guzików w Cewlinie). Czytałem wczoraj kolejny protokół kontroli, która została
przeprowadzona przez odpowiednie służby i kolejny raz stwierdzono przekroczenia
różnych norm. Czy p. Wójt otrzymał ten protokół? Wyniki kontroli są negatywne, ale
właściciel nadal otrzymuje pozwolenia na produkcję. Zamierzamy wystąpić do p.
Starosty Koszalińskiego w tej sprawie (załączymy również protokół). Podejmiemy ze
swojej strony działania w celu wyjaśnienia nieegzekwowania zaleceń pokontrolnych
od podmiotu kontrolowanego. Czy p. Wójt został poinformowany o wynikach
kontroli i czy możemy na Pana liczyć w tych działaniach?
Karolina Barabasz-Kaszubska – radca prawny: w maju odbył się konkurs wiedzy na temat
Konstytucji RP. Był on poprzedzony zajęciami w klasach szóstych w Szkole Podstawowej w
Boninie i w SP w Rosnowie. Mam nadzieję, że zajęcia były ciekawe i dzieci nie nudziły się.
Uczniowie otrzymali od nas porcję wiedzy dotyczącej historii związanej z Konstytucją oraz z
treścią Konstytucji. Każde dziecko otrzymało od nas egzemplarz Ustawy oraz tabliczkę
czekolady, aby mózg został zaopatrzony w magnez. Następnie przeprowadziliśmy testy i na
podstawie wyników w każdej ze szkół wyłoniliśmy laureata. W SP w Rosnowie laureatem
został Mateusz Kuczyński oraz wyróżniliśmy 4 osoby. W SP w Boninie laureatem został
Jakub Jarosik oraz wyróżniliśmy 2 osoby. Jutro, podczas uroczystości związanych z
zakończeniem roku szkolnego dzieciom zostaną wręczone nagrody w postaci książek.
Robert Murii – Prezes Zarządu Spółki Elektrociepłownia Rosnowo: chciałbym przedstawić
krótką informację nt. działalności spółki gminnej, która powstała w 2011 roku.
Otrzymałem do zarządzania tę spółkę w 2011 roku w bardzo złym stanie, ponieważ
ciepłownia, która funkcjonowała od 1981 roku była praktycznie wyeksploatowana (w 70%
- według dokumentów rzeczoznawcy). Również wyeksploatowana była sieć, która miała
średnio 6 awarii w ciągu roku. Objąłem również ceny, które były ustalone przez Urząd
Regulacji Energetycznych, ponieważ w 2011, kiedy zawiadywała tym Hydronika, ceny te
obowiązywały od 3 lat. Obiecywaliśmy z p. Wójtem, że nie będziemy podnosić kosztów, by
w ciągu roku zaobserwować, jaką kwotą zamknie się budżet spółki. Jestem odpowiedzialny
za finanse Spółki i Państwo będziecie mnie rozliczać w przypadku złej sytuacji finansowej,
zagrożenia spłaty zaciągniętych kredytów oraz niewypłacalności spółki. Za to jestem
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odpowiedzialny i poczuwam się do odpowiedzialności. Staram się dbać, żeby spółka nie
miała żadnych zaległości i również o sprawiedliwy podział finansów. Po roku działania
spółki poznaliśmy koszty spółki. W 2011 roku energia oraz opał zdrożały o 30% i pod
koniec roku okazało się, że wypracowane zyski w postaci 7000 zł nie wystarczają na
działalność Spółki, dlatego wprowadzona została podwyżka o w wys. 8,5%. Ja sobie z tego
doskonale zdaję sprawę, że każda podwyżka jest nieprzyjemna i ciężko zrozumieć na czym
to wszystko polega. W 2012 roku została przeprowadzona inwestycja, która miała na celu
przede wszystkim poprawę jakości sieci cieplnej w Rosnowie oraz miała przynieść
wymierne korzyści dla spółki i dla mieszkańców – i tak też się stało. Jeżeli chodzi o
mieszkańców, to zarządca wspólnoty nie musi chodzić po mieszkaniach i prosić o
zamknięcie okna i przykręcenie kaloryferów, bo przy wyższej temp. powietrza grzejniki
wyłączają się same i pobór ciepła jest ograniczony. W tej chwili urządzenie samo reguluje
ilość wyprodukowanego ciepła i z tego tytułu są duże oszczędności. Do tego zostaliśmy
zmuszeni, dlatego założyliśmy 24 węzły indywidualne (zamiast jednego grupowego) w
każdej wspólnocie, co podrożyło koszt tej inwestycji. Poza tym spółka cierpi z tego tytułu,
że przejęte urządzenia są bardzo mocno zużyte. Każdego roku zlecaliśmy jakieś naprawy.
Wszystko robimy we własnym zakresie, a ludzi którzy powinni mieć urlop wykorzystujemy
do tego, aby przeprowadzili zabezpieczenia na następny sezon grzewczy. Zamiast płacić
30.000 zł. za remont kotłów podstawowych, płacimy 12.000 zł dając możliwość zarobienia
ludziom. Jeśli chodzi o gospodarność, to spółka jest rozliczana i świadczy o tym raport
Urzędu Skarbowego, w którym nie było żadnych uwag ani zaleceń do prowadzenia
gospodarki finansowej. Każda złotówka wpłacona przez mieszkańców pozostaje w
Rosnowie oraz rozwija i modernizuje tę Spółkę. Obecnie jest trochę nieporozumień, bo
zabrakło nam 118.000 zł i musieliśmy tę sumę rozłożyć na podwyżkę, która wyniosła 6,5%
w skali roku. Za to wszystkich pisemnie przeprosiłem i liczę na wyrozumiałość. Wgląd do
dokumentów jest możliwy. Rozliczenie finansowe zakończonej inwestycji przedstawiłem do
WAM w Szczecinie i w Koszalinie. Nasz udział własny wynosił 64.000 zł. Udział kapitału
obcego wyniósł 1.600.000 zł, w tym pożyczka z WFOŚ na bardzo dobrych warunkach
finansowania (możliwość odzyskania 30% środków), kredyt komercyjny wyniósł 140.000 zł
i jest rozłożony na 6 lat. Łącznie do spłaty mamy 238.000 zł w skali roku. Zabrakło
118.000 zł, które spółka wliczyła w podwyżkę opłat. W połowie lipca chciałbym zrobić
spotkanie ze wspólnotami i wyjaśnić sprawy finansowe oraz te związane regulacją
urządzeń (założenia techniczne projektantów). Jeśli Państwo mają pytania, to bardzo
proszę.
Radna Barbara Zmuda-Trzebiatowska:
Prawda jest taka, że kolejny raz narzucona jest nam podwyżka. Wspólnoty poczyniły
daleko idące inwestycje jak: termomodernizacja (kilkanaście tysięcy), modernizacja
instalacji w piwnicach (ponad 100.000 zł). My na to wszystko wzięliśmy kredyty.
Czynsze w Rosnowie są bardzo drogie. Ja płacę ponad 500 zł za 47m2, do tego
dochodzą koszty dojazdu do pracy – i dlatego ludzie wyprowadzają się z Rosnowa.
Woda jest droga i w niektórych budynkach kosztuje ponad 30 zł za metr, ścieki
kosztują ponad 7 zł, a do tego dochodzą koszty funduszu remontowego zaciągnięte
na to, żeby obniżyć cenę ciepła. Jest Pan prawą ręką Wójta w Spółce i w złym
świetle Pan to przedstawia, ponieważ gdy tworzyliśmy tę Spółkę zapewnialiście
Państwo, że nie będzie podwyżki. Było mówione, że ceny spadną, bo powstaną
oszczędności na przesyle, a nam po tej inwestycji co roku serwuje się podwyżkę.
Kiedyś to wszystko pęknie, bo mieszkańcy nie są w stanie tego utrzymać i proszę
sobie z tego zdać sprawę. Miło mi słyszeć od Pana wyjaśnienia i cieszę się, że będzie
zorganizowane zebranie w tej sprawie, ale myślę że to trochę za późno. Należało
zrobić zebranie, kiedy podwyżka była na etapie planowania, bo jest to stawianie
wspólnot pod symboliczną ścianą.
Wójt: z trybuny obywatelskiej zrobiła się debata i w przyszłości musimy to unormować.
Pan prezes musi mieć swój czas w porządku obrad, bo to wypacza porządek tego punktu.
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Szanowni Państwo, ta inwestycja spowodowała, że będą oszczędności. Państwo zapłacicie
więcej za jednostkowego gigadżula, ale nie oznacza to, że będzie drożej. Będziemy ich
zużywali znacznie mniej. Na tę chwilę trudno wyrokować na temat oszczędności. To, że
woda w bloku nr 13 jest droższa, nie jest winą prezesa. Tam są rury odsłonięte i za to
odpowiedzialna jest wspólnota. Spółka zrobiła więcej niż powinna – dodatkowe węzły w
poszczególnych wspólnotach za pieniądze z kredytu. Było mówione, że gmina nie będzie
łożyła na utrzymanie tej spółki. Po pewnym okresie ocenimy koszty. Płacimy dużo, ale
musimy trochę poczekać i unormować pewne sprawy. Jestem przekonany, że oszczędności
w gigadżulach będą (mniejsze zużycie).
Zamykam tę dyskusję, bo jest to trybuna obywatelska. Panie Przewodniczący, musimy
zapisać w programie pracy Rady Gminy, że dla spółki 2 razy w roku będzie czas na sesji.
Jan Prus – Przewodniczący Rady: wprowadzimy do porządku obrad dodatkowy punkt –
sprawozdanie z działalności spółki.
Tadeusz Mikulski – Sołtys Sołectwa Wyszebórz:
Mieszkańcy Wyszeborza gościli pieszą pielgrzymkę zmierzającą na Polanowską Górę.
Dla pielgrzymów przygotowaliśmy poczęstunek i miejsce do odpoczynku.
Prosimy o poprawienie nawierzchni (wyrównanie) boiska w Wyszeborzu. W maju
jednen z chłopców skręcił sobie nogę.

I przerwa – 1230 - 1305

Ad.II.1. Przygotowanie do akcji letniej dla dzieci i młodzieży
Informację na temat przygotowania do akcji letniej dla dzieci i młodzieży przedstawiła
Maria Staciwa – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie: zajęcia podczas wakacji
dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Manowo zorganizowane są w świetlicach i
bibliotekach:
Świetlice w Rosnowie, w Wyszeborzu i w Grzybnicy – lipiec:
Wycieczka do Kołobrzegu - rejs statkiem, molo, zajęcia edukacyjno-przygodowe
,,Piracka przygoda”.
Wycieczka do Wioski Hobbitów w Sierakowie Sławieńskim.
Wycieczka do Jura Parku w Solcu Kujawskim.
Wycieczka do Rosnowa - świetlica w Grzybnicy zaplanowała trzy wyjazdy na
kąpielisko.
Świetlice w Manowie i w Kretominie – lipiec:
Wycieczka do Parku Owadów Owadogigant w Lutnicy.
Wyjazd do kina Kryterium w Koszalinie.
Wycieczka do Zieleniowa - Dziki Zachód.
Wyjazd do Łeby - Park Dinozaurów.
Świetlice w Wyszewie i Cewlinie (wspólne wyjazdy) - sierpień:
5 wycieczek rowerowych:
o Wycieczka do Cewlina - wspólne zajęcia.
o Wycieczka do Wyszewa - wspólne zajęcia.
o 2 wycieczki do Manowa - Ośrodek Edukacji Ekologicznej.
o Wycieczka do Włok, Stajnia Zagroda.
Wycieczka do Łeby - Park Dinozaurów.
Wycieczka do Parku Linowego w Koszalinie - Góra Chełmska.
Wycieczka do Kołobrzegu - molo, latarnia morska, rejs statkiem.
Świetlica w Boninie - sierpień:
Wycieczka do Szczecinka.
Wycieczka do wioski Hobbitów w Sierakowie Sławieńskim.
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Wycieczki do Koszalina - kino Kryterium.
Biblioteki - zajęcia biblioteczne otwarte dla dzieci i młodzieży:
Rosnowo - 02.07, 09.07, 16.07 - ,,Wyprawa do krainy fantazji”- zajęcia plastycznoteatralne.
Bonin - 09.08 - Czytanie bajek - zajęcia edukacyjne ,,Jak zostać czarownicą”, ,,Jak
ocalić wszechświat”, „Indiański dzień”.
Manowo - 12.07, 18.07, 23.07 - zajęcia teatralne na podstawie bajek.
Wyszewo - 07.08, 14.08, 21.08, 28.08 - zajęcia plastyczno-literackie na podstawie
literatury dziecięcej.
Dzieci zapisane na zajęcia wakacyjne - stan na 26.06.2013 r.:
Wyszewo - 30
Cewlino - 27
Wyszebórz - 19
Rosnowo - 20
Manowo - 14
Kretomino - 6
Bonin - 20
Grzybnica - 16
Łącznie 152 dzieci.
Kwota na wakacje zaplanowana ze środków profilaktyki wynosi 6.000 zł. Tę kwotę
podzielimy na ilość dzieci zadeklarowanych (tj. ok. 20 zł x ilość dzieci w świetlicy).
Pojawiły się kontrowersje dotyczące wyboru przewoźników na wycieczki. Na terenie gminy
mamy kilku przewoźników, a 2 z nich posiada kompletny tabor, dlatego korzystamy z
usług miejscowych przewoźników. Stawki za kilometr wszędzie są takie same. Uważam, że
skoro są na terenie gminy i płacą u nas podatki, to należy ich wspierać. Co jakiś czas
korzystamy z koszalińskich przewoźników, np. przy okazji imprezy „galeria na zakręcie”.
Jeżeli zapraszamy twórców, czy szkołę muzyczną korzystamy z MZK, bo jest dużo taniej.
Jeśli Państwo macie jakieś uwagi co do moich decyzji, to bardzo proszę o tym mi
powiedzieć – będziemy to natychmiast wyjaśniać. Wtedy łatwiej się pracuje. My, jako
instytucja kultury nastawiamy się na wszelką współpracę. Zależy nam na tym, aby
wszystkie sprawy wyjaśniać jak najszybciej.
Szczegółowy plan pracy świetlic stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radny Sławomir Jamka: czy w Rosnowie będą zatrudnieni ratownicy?
Wójt: jeden jest zatrudniony, a drugiego nie możemy znaleźć.
Maria Staciwa – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie: nie wiem, jakie kwoty
przeznaczyły poszczególne sołectwa na letni wypoczynek dla dzieci. My w tym roku
zaoszczędziliśmy trochę pieniędzy w Gminnym Ośrodku Kultury. Możemy zasponsorować
jakiś wyjazd lub zapłacić za bilety wstępu, jeśli będzie trudna sytuacja w jakiejś świetlicy.
GOK otrzymuje na swoją działalność 3 dotacje: na działalność kulturalną, na biblioteki i
na świetlice. W dotacji na świetlice mieszczą się tylko wynagrodzenia. W tym roku mam
również kilka tysięcy na zakup tuszy i papieru do drukarek. Nie mamy paragrafu, z
którego byłyby finansowane zajęcia wakacyjne lub ferie dla dzieci. Środki czystości
zakupuje Urząd. Tak wygląda sytuacja. Możemy to zmienić, ale też będziemy musieli
zwiększyć budżet.
Chciałabym publicznie podziękować p. G. Pelikan, ponieważ po raz pierwszy w tym roku
jedna rodzina z Grzybnicy otrzymała dofinansowanie na zajęcia wakacyjne z GOPS.
Rodzina otrzymała dodatek celowy na 3 dzieci i ich pobyt zostanie sfinansowany.
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Ad.II.2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012
rok,
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został omówiony na
wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 20 czerwca
2013 roku. Proszę przewodniczącego KBiF o przedstawienie opinii.
Sławomir Jamka – przewodniczący KBiF: Komisja opierała się na opinii RIO
o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok oraz analizowała wykonanie
budżetu na swoich posiedzeniach. Były wątpliwości dotyczące utrzymania
wskaźników, ale zostało nam to wyjaśnione, co jest tożsame z opinią RIO, która
jest pozytywna. Zgodnie z opinią RIO dochody w 2012 roku w porównaniu do
roku poprzedniego wzrosły o 16, 41%. Plan dochodów majątkowych jest tylko w
72,3% zrealizowany (a w 2011 roku – w18,76%). Musimy bardziej realistycznie
podchodzić do planowania budżetu, bo przyszłoroczny budżet musi być
zrównoważony i zawyżanie dochodów niczego dobrego nie wróży. Według opinii
RIO dane zwarte w sprawozdaniu nie wykazały przekroczenia planowanych
wydatków. Istotne jest dla nas to, że wskaźnik limitu długu publicznego,
wynikający z art. 170 ustawy o finansach publicznych stanowi 53,99% i nie
został przekroczony (górna granica to 60%). Natomiast wskaźnik planowanych
do spłaty rat wraz z odsetkami do planowanego dochodu, który wynosi 14,11%
(górna granica to 15%) – jest stanem podwyższonego ryzyka. W roku bieżącym te
wskaźniki na pewno osiągnęły górny pułap albo go przekroczyły. Na posiedzeniu
Komisji rozmawialiśmy nt. planowanych inwestycji. W trakcie planowania w
sierpniu lub we wrześniu musimy podejść do tego bardziej realnie – nie dlatego,
że mi się nie podoba droga do Wyszewa, czy realizacja wodociągu, ale dlatego że
kwotę planowaną na inwestycje 7-8 mln (minus dofinansowanie w wys. ok. 1/3
tej kwoty) trzeba gdzieś znaleźć. Kredyty, o których p. Wójt mówił mnie nie
przekonują. Ja w dalszej perspektywie niekoniecznie będę za przedstawionym
wcześniej planem inwestycji.
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za 2012
rok.
Uchwała otrzymała Nr XXXII/205/2013, podjęta została jednogłośnie.
Podczas głosowania obecnych było 14 radnych
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok,
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został omówiony na
wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 20 czerwca
2013 roku. Czy do tego projektu uchwały są jeszcze jakieś pytania lub
wnioski? Nie widzę – przechodzimy do głosowania.
Uchwała otrzymała Nr XXXII/206/2013, podjęta została jednogłośnie.
Podczas głosowania obecnych było 14 radnych
c) udzielenia Wójtowi Gminy Manowo absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2012 rok
Jan Prus – Przewodniczący Rady: proszę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
o przedstawienie opinii w tej sprawie.
Andrzej Sokalski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Komisja Rewizyjna po
rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok wraz z opinią RIO,
sprawozdaniem finansowym gminy Manowo, informacją o stanie mienia
komunalnego – pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu gminy Manowo za 2012
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rok i zwraca się z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi
Gminy Manowo. Nasz wniosek został również pozytywnie zaopiniowany przez
RIO w Szczecinie.
Uchwała otrzymała Nr XXXII/207/2013, podjęta została jednogłośnie.
Podczas głosowania obecnych było 14 radnych
Wójt: dziękuję za udzielenie absolutorium. Mam świadomość, że realizacje
poszczególnych budżetów przychodzą z coraz większym trudem. Robię wszystko,
co mogę, żeby realizować nasze założenia przedwyborcze i żeby naszym
mieszkańcom żyło się coraz lepiej. Cieszy mnie fakt, że na zebrania wiejskie
jeździ tylu radnych. Potrzeb jest wiele. Możemy w pewnym momencie zaniechać
inwestycji, bo nie ma możliwości finansowych, ale co dalej? Jestem w
samorządzie już dwudziesty czwarty rok i mam intuicję w pewnych sprawach.
Co zrobimy z drogą w Wyszewie za 2-3 lata, kiedy PZD powie, że na mocy ustawy
ta droga będzie gminna? Dzisiaj mamy do tej drogi dołożyć 750.000 zł, ale za 5
lat koszty remontu spadną tylko na nas i wyniesie to3.000.000 zł. My i tak
będziemy się kredytowali. Mam świadomość, że koszt remontu tej drogi nie
wyniesie 750.000 zł z naszego samorządu, tylko 1.200.000 -1.300.000 zł, bo
musimy pokryć koszty kredytu – ale i tak nie będzie to koszt 3.000.000 zł. Tak
możemy rozpatrywać po kolei każdą inwestycję. Wydaje mi się, że jak robimy
coś, co służy naszym mieszkańcom, to nie robimy źle. Kredytujemy i ponosimy
koszt kredytów, ale dostajemy dofinansowanie w wys. 50%, 75%, co jest dla nas
znacznie korzystniejsze. Gdybyśmy mieli inwestycje finansować sami i podpierać
się kredytami komercyjnymi, to wiele inwestycji nie byłoby zrealizowanych.
Gdybyśmy czekali na poprawę sytuacji finansowej i przekładali inwestycje, to
również pozostałyby niezrealizowane. Wiem, że nie można w nieskończoność
zadłużać się, dlatego są nad nami instytucje, które nad tym panują. Ten rok jest
specyficzny, ponieważ Ministerstwo Finansów mocno wdrożyło art. 243 ustawy o
finansach publicznych. Wójt ma po to nad sobą Radę Gminy, żeby analizowała
planowane wydatki – zasadność i możliwości finansowe. Jeśli Rada nie uchwali
środków na inwestycje, to nie będzie realizowana, ale wszystko musi być
wyważone i uzasadnione. Musimy wybrać z kilkudziesięciu inwestycji te, które
muszą być przeprowadzone. Podobna sytuacja była z drogą do Wyszeborza, bo
wiem jakie ma plany PZD – jak najwięcej dróg przekazać gminom. Są granice
zaciągania kredytów, ale też nie można zaniechać wszelkich inwestycji. Zawsze
była trudna sytuacja finansowa, z wyjątkiem I kadencji. Z każdym rokiem było
coraz gorzej. Mamy bardzo dużo zapóźnień, ponadto robimy chodniki przy
drogach wojewódzkich i powiatowych, których budowa nie należy do naszych
kompetencji – w przeciwnym wypadku oczekiwalibyśmy na nie w
nieskończoność. Telefonizację również my wykonaliśmy – gminy. Wiele było
inwestycji, które przyczyniły się do zadłużenia, a do których realizacji
prowokowali nas nasi mieszkańcy. Np. kanalizacja – czy po miesiącu ktoś
wspomina, że ona został przeprowadzona? Wszyscy uważają, że to powinno być
zrobione. Serdecznie dziękuję za absolutorium, liczę w dalszym ciągu na
współpracę z Radą Gminy i zawsze jestem gotowy na rozmowę i spotkanie.
d) odpłatnego nabycia lokalu użytkowego,
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został omówiony na
wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 20 czerwca
2013 roku. Uchwała dotyczy zakupu lokalu, w którym znajduje się ośrodek
zdrowia w Rosnowie. Niedawno zakupiliśmy inne pomieszczenie z zamiarem
adaptacji na ten cel.
Czy do tego projektu uchwały są jeszcze jakieś pytania lub
wnioski? Nie widzę – przechodzimy do głosowania.
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Projekt chwały został przez Radę odrzucony. Za głosowało 3 radnych, przeciw 9,
2 wstrzymało się od głosu.
Podczas głosowania obecnych było 14 radnych
e) wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej
umowy dzierżawy,
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został omówiony na
wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 20 czerwca
2013 roku. Czy do tego projektu uchwały są jeszcze jakieś pytania lub
wnioski? Nie widzę – przechodzimy do głosowania.
Uchwała otrzymała Nr XXXII/208/2013, podjęta została jednogłośnie.
Podczas głosowania obecnych było 14 radnych
f) nieodpłatnego przejęcia nieruchomości,
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został omówiony na
wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 20 czerwca
2013 roku. Czy do tego projektu uchwały są jeszcze jakieś pytania lub
wnioski? Nie widzę – przechodzimy do głosowania.
Uchwała otrzymała Nr XXXII/209/2013, podjęta została jednogłośnie.
Podczas głosowania obecnych było 14 radnych
g) sprzedaży działki,
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został omówiony na
wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 20 czerwca
2013 roku. Czy do tego projektu uchwały są jeszcze jakieś pytania lub
wnioski? Nie widzę – przechodzimy do głosowania.
Uchwała otrzymała Nr XXXII/210/2013, podjęta została jednogłośnie.
Podczas głosowania obecnych było 14 radnych
h) wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalno-użytkowym,
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został omówiony na
wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 20 czerwca
2013 roku. Czy do tego projektu uchwały są jeszcze jakieś pytania lub
wnioski? Nie widzę – przechodzimy do głosowania.
Uchwała otrzymała Nr XXXII/211/2013, podjęta została 13 głosami za,
przy 1 wstrzymującym się.
Podczas głosowania obecnych było 14 radnych
i) zarządzenia poboru podatków lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego
oraz opłat za odbiór i wywóz śmieci w drodze inkasa, określenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został omówiony na
wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 20 czerwca
2013 roku. Czy do tego projektu uchwały są jeszcze jakieś pytania lub
wnioski? Nie widzę – przechodzimy do głosowania.
Uchwała otrzymała Nr XXXII/212/2013, podjęta została 13 głosami za,
przy 1 wstrzymującym się.
Podczas głosowania obecnych było 14 radnych
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j) zmian w budżecie gminy na 2013 rok,
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został omówiony na
wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 20 czerwca
2013 roku. Czy do tego projektu uchwały są jeszcze jakieś pytania lub
wnioski? Nie widzę – przechodzimy do głosowania.
Uchwała otrzymała Nr XXXII/213/2013, podjęta została 12 głosami za,
przy 2 wstrzymujących się.
Podczas głosowania obecnych było 14 radnych
k) wspólnej realizacji inwestycji i przyjęcia od Powiatu Koszalińskiego części
zadania inwestycyjnego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3564Z,
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został omówiony na
wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 20 czerwca
2013 roku. Czy do tego projektu uchwały są jeszcze jakieś pytania lub
wnioski?
Radna Daria Stasiak: Szanowni Państwo, wiem że nasza sytuacja finansowa nie
jest za ciekawa, ale wcześniej też nie była ciekawa i decydowaliśmy się na
inwestycje bardziej kosztowne np. kanalizacja Kretomina, czy stadion w
Manowie – i udało nam się je zrealizować. Koszty tej inwestycji są duże, ale
później już nie będzie szansy, żeby tę inwestycję zrealizować. W przypadku
przekazania tej drogi w zasoby gminy, to będzie już tylko problem gminy.
Apeluję, aby się jeszcze raz nad tym zastanowić. Wyszewo na tej inwestycji
bardzo zyska. Myślę, że to już będą ostatnie inwestycje, które w Wyszewie będą
realizowane, bo oprócz drogi i wodociągu już niczego nam nie brakuje.
Wójt: powiedziałem wczoraj dyrektorowi PZD, że w budżecie na rok 2014 nie
będzie wpisana większa kwota niż 750.000 zł na przebudowę tej drogi.
Powiedziałem również, że jeśli i ta kwota będzie dla nas za wysoka, to
ograniczymy zakres prac. Będziemy jeszcze dyskutowali, który odcinek chodnika
jest bardziej potrzebny – czy budowa chodnika od drogi nr 11, czy remont tej
części od skrzyżowania do p. Czech.
Uchwała otrzymała Nr XXXII/214/2013, podjęta została 13 głosami za,
przy 1 wstrzymującym się.
Podczas głosowania obecnych było 14 radnych
l) uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na
lata 2013-2024.
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został omówiony na
wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 20 czerwca
2013 roku. Czy do tego projektu uchwały są jeszcze jakieś pytania lub
wnioski? Nie widzę – przechodzimy do głosowania.
Uchwała otrzymała Nr XXXII/215/2013, podjęta została 13 głosami za,
przy 1 wstrzymującym się.
Podczas głosowania obecnych było 14 radnych
Ad.II.3. Wolne wnioski i informacje
Jan Prus – Przewodniczący Rady:
Proszę, żeby Komisja Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów w
porozumieniu z p. Skarbnik zajęły się realizacją wniosku Komisji Rewizyjnej
dotyczącego umorzeń.
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Radna Joanna Czerwiak: dziękuję tym z Państwa, którzy przyjechali i wzięli udział w
turnieju siatkowym w Grzybnicy. Chociaż było nas mało, to było miło i przyjemnie.
Ad.II.4. Odpowiedzi na interpelacje
Roman Kłosowski – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez:
- G. Góral:
Spotkanie w sprawie śmieci – spotkanie odbędzie się w połowie lipca, po
pierwszych doświadczeniach. Proszę w tym czasie kierować wszystkie uwagi do
Urzędu.
- T. Padykuły:
Koszty wywozu śmieci – mamy określoną kwotę, która została po przetargu
zapisana w umowie z operatorem. Tyle musimy zapłacić za śmieci segregowane.
Nie wiemy ile będzie śmieci segregowanych, a ile niesegergowanych. Na dzień
dzisiejszy nie da się określić kosztów.
Osobą odpowiedzialną za gospodarkę śmieciową jest p. Agnieszka Gawrońska.
Oświetlenie – lampy w Dęborogach są podłączone i powinny świecić. Wyjaśnimy
tę sytuację, bo z naszej strony zrobione jest wszystko.
Pałac w Wyszeborzu – wiem, że właściciel wystąpił do Urzędu Gminy o wstępny
podział nieruchomości. Prawdopodobnie dla siebie zostawia tylko pałac. Będzie
u mnie p. A. Mońko - inspektor nadzoru budowlanego, bo mamy do
zlustrowania 3 miejscowości. Obejrzymy również pałac i zobaczymy, w jaki
sposób rozwiązać ten problem. Dwa razy osobiście rozmawiałem z właścicielem
pałacu.
Transport do Wyszeborza – porozmawiam z p. Kaczmarczykiem i z p. Rogasiem.
Postaram się przekonać właścicieli tych firm, ale nie mogę nic obiecać.
- J. Czerwiak:
Droga do bloku w Grzybnicy – p. Wojtyniak wraca w poniedziałek z urlopu i na
wszystkie interpelacje udzielimy pisemnej odpowiedzi.
Przycinka drzew – jeśli chodzi o przycinkę, to nie będzie z tym problemu –
zrealizujemy to.
Droga – Prawo jest po stronie mieszkańców, bo droga jest gminna, ale w
praktyce sprawa jest bardzo trudna. Prawo jest takie, że należy przywrócić to do
stanu, jaki wynika z mapy. W przyszłym tygodniu odniosę się do tego i udzielę
odpowiedzi na piśmie.
Lampy w Grzybniczce – był p. Michalski i powiedział, że na zakręcie przy
pierwszej zabudowie jest lampa, która oświetla posesje i drogę we wsi, ale chodzi
o bliźniaczą oprawę na tej lampie, żeby oświetlała również drogę w stronę
przystanku. Po zrealizowaniu oświetlenia w Kopaninie zrobimy również tę
oprawę w Grzybniczce. Nie wiem, w którym miejscu miałaby być zrobiona druga
lampa.
Remont boiska w Grzybnicy – W tej chwili nie udzielę odpowiedzi, ale
przyjmujemy do wiadomości.
- K. Dańczaka:
Lewoskręt w Kretominie (pomalowanie) – dzwoniłem do p. Kanasa, podczas gdy
trwały tam prace malowania pasów, ale stwierdził, że nie pomaluje lewoskrętu,
bo na to zlecenia nie ma.
- E. Trojanowskiej:
Usunięcie korzeni wokół orlika – przyjmujemy do wiadomości. Wiemy, że
urządzeniem do wycinania korzeni dysponuje Powiatowy Zarząd Dróg w
Koszalinie.
Teren przy sklepie – jak zakończymy prace, to wyrównamy ten teren.
Studzienki – zwrócimy się ponownie w tej sprawie do PZD. Rozmawiałem z
dyrektorem na temat tej drogi. Powiedział, że przed przekazaniem jej gminie
zamierza położyć nową nawierzchnię i wiąże się to też z remontem studzienek.

14

-

M. Bamburaka:
Działalność zakładu produkującego guziki w Cewlinie – w przerwie
odpowiedziałem p. Michałowi Bamburakowi na wszystkie zapytania. Ja nie
jestem instytucją, która ma nękać przedsiębiorców – na to jest paragraf. Nie
mogę tak sobie powiedzieć Komendantowi Straży Gminnej, żeby raz w tygodniu
sprawdził, co tam się dzieje. W okresie międzysesyjnym nie miałem sygnału, że
coś się tam dzieje. Dowiedziałem się, że Rada Gminy Karlino zniechęciła
właściciela do inwestowania w Karlinie.

Radny Janusz Sałek:
Mieszkańcy Rosnowa proszą o namalowanie pasów dla pieszych (w miejscu,
gdzie kończy się chodnik prowadzący w stronę mostu) ze względu na dzieci
uczęszczające do szkoły.
Wójt: zwrócimy się do zarządu dróg w tej sprawie.
Jan Prus – Przewodniczący Rady: wniosek w sprawie wyjaśnienia informacji finansowej,
złożony przez radną B. Zmudę-Trzebiatowską zostanie skierowany do Wójta. Jeśli
wyjaśnienia Wójta nie będą satysfakcjonujące, to Rada Gminy na sierpniowej sesji
podejmie decyzję o ewentualnym skierowaniu sprawy do Komisji Rewizyjnej celem
przeprowadzenia kontroli w tym zakresie.

Ad.II.5. Zakończenie
Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął Obrady
XXXII Sesji Rady Gminy Manowo.
Protokołowała:
Anna Drabik

