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PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2018
Sesji Rady Gminy Manowo
odbytej w dniu 23 marca 2018 roku

Sesję rozpoczęto o godz. 1107, zakończono o godz. 1310. 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
2. Skarbnik gminy
Magdalena Szymańska
3. Protokolant
Anna Drabik

Ad. I.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności Sesji
Otwarcia XXXVI Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Jan Prus i na podstawie
listy obecności stwierdził prawomocność Sesji. Na stan 15, obecnych było 14
radnych.
Nieobecności:
• Radny Tomasz Padykuła – nieobecność usprawiedliwiona.

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 XXXVI 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 z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
6. Informacja komisji RG z pracy w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja Straży Gminnej w Manowie z bieżącej działalności.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Trybuna obywatelska.
II. Sprawy problemowe:
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe
gminy.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Manowo na
2019 rok,
b) przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w 2017 roku
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c) przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań
„Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 20152018” w 2017 roku
d) podziału Gminy Manowo na stałe obwody głosowania,
e) doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 roku,
f) ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Manowo,
g) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
h) zgody na zbycie nieruchomości gruntowej,
i) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Manowo
w 2018 roku.
3. Wolne wnioski i informacje.
4. Odpowiedzi na interpelacje.
5. Zakończenie.

Ad.I.2. Przyjęcie protokołu XXXVI Sesji Rady Gminy
Protokół XXXVI Sesji Rady Gminy przyjęty został 14 głosami za (jednogłośnie).

Ad.I.3 Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach
podejmowanych w okresie międzysesyjnym:
Jan Prus – Przewodniczący Rady:
 9 i 16 marca pełniłem dyżury w Urzędzie Gminy.
 2 marca uczestniczyłem w szkoleniu w Kołobrzegu w związku z nowelizacją
ustawy o samorządzie gminnym. Będziemy musieli przygotować nowy statut
dla następnej kadencji.
 16 marca odbyło się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy.
 19 marca wpłynęło pismo od mieszkańca Kretomina w sprawie
wypowiedzenia umowy dzierżawy. Sprawę według kompetencji przekazałem
p. Wójtowi.
 Dzisiaj wpłynęło oświadczenie Rady Osiedla w Rosnowie – zajmiemy się tym
w drugiej części sesji.

Ad.I.4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym
Wójt poinformował, że w okresie międzysesyjnym zajmował się następującymi
sprawami:
 We wtorek odbył się przetarg na ścieżkę rowerową – i tym razem musieliśmy
unieważnić postępowania ze względu na cenę. W pierwszym przetargu brakowało
nam 2.600.000 zł, teraz nam zabrakło 1.200.000 zł. Sprawa jest
skomplikowana, ponieważ duże firmy nie są zainteresowane, natomiast małe i
średnie przerasta finansowanie. Czas realizacji to kilka miesięcy i trzeba na
początek mieć 1,5 do 2 mln złotych. Staramy się zrobić w ten sposób, aby było
fakturowanie miesięczne – nie może być ono zbyt duże, ponieważ mogą być
zaangażowane tylko nasze środki własne. Na tę chwilę dofinansowanie wynosi
77,35%. Po ostatnim spotkaniu w Ratuszu jest bardzo duża szansa na
dofinansowanie powyżej 81,35%. Rozmawiamy z indywidualnymi wykonawcami
– ostatnio z firmą p. Rachtana (Chociel k. Bobolic). Jest to duży podwykonawca –
wiele prac wykonuje dla GDDKiA. Musimy się zastanowić nad skorygowaniem
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naszego projektu w taki sposób, aby się mieścił w założeniach Marszałka. Po
rozmowie z radcą prawnym nasze działania pójdą w kierunku negocjacji, ale
z ogłoszenia. Może znajdzie się ktoś, kto spełni nasze warunki. Te zmiany, które
dokonaliśmy w projekcie i być może te, które jeszcze dokonamy są zmianami
nieistotnymi – nie wpływają na parametry, które spowodują, że wykonawstwo
nie zostanie uznane. Jest to bardzo trudny temat i nie dotyczy tylko gminy
Manowo. Dla mnie przyczyna jest oczywista – perspektywa unijna 2014-2020
była mocno opóźniona. My fizycznie środki dotknęliśmy dopiero w 2017 roku.
Zostało 2,5 roku czasu na realizację, jest spiętrzenie robót i warunki stawiają
nam wykonawcy.
Ogłosiliśmy również przetarg na tereny rekreacyjne nad j. Rosnowskim
w Rosnowie. To zadanie zostało podzielone na trzy zadania: budowlane łącznie
z energetyką, stolarka i plac zabaw z siłownią. Chcemy, aby do 30 czerwca
zostało to zakończone.
Aktualnie jest realizowany chodnik w Kretominie (od Grzybowej w kierunku
Raduszki). Z powodu warunków atmosferycznych wykonawca musiał zawiesić
prace.
Drogi gminne – tam, gdzie nie było destruktu, na tę chwilę mało która jest
przejezdna. Dragi gminne będą realizowane w kwietniu. Planowane drogi
z destruktu będą miały tylko powierzchowną konserwację. Obiecuję, że
wszystkie drogi będą przejezdne. Wszyscy, którzy się budują będą mieli dojazd
do swoich posesji.
Oświetlenie – to, co zamierzaliśmy mamy praktycznie wykonane. Czekamy teraz
na nowe projekty. Sytuacja jest skomplikowana, ponieważ projektant nie
dokończył jeszcze trzech projektów – bardzo poważnie zachorował.
Do 15 kwietnia będziemy aplikowali do Wojewody o dofinansowanie na ulicę
Cisową. Jeśli dofinansowania nie otrzymamy, to będziemy musieli podzielić to
zadanie lub wykonać inną technologią.
Według przewoźnika, który na dzień dzisiejszy jeździ przez Cewlino 2 osoby
wykupiły bilet miesięczny. Ponadto oprócz tych osób, jeżdżą jeszcze dodatkowo
2-3 osoby. Kursy nie są opłacalne, dzisiaj ekonomia stawia warunki.

Ad.I.5. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji
Roman Kłosowski – Wójt Gminy przedstawił informację z realizacji uchwał
podjętych na ostatniej sesji.
Lp.

1.

Nr uchwały,
Data uchwały

Uchwała w sprawie

Informacja o realizacji

XXXVI/270/2018
23 lutego 2018

zmian w budżecie Gminy Manowo na 2018 r.

Zrealizowana, została przesłana do RIO
w celu zbadania zgodności z prawem.
Została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
W trakcie realizacji, została przesłana do
RIO w celu zbadania zgodności
z prawem.

XXXVI/271/2018
23 lutego 2018

zaciągnięcia przez gminę Manowo
długoterminowej pożyczki z budżetu Państwa
oraz ustanowienia zabezpieczenia w formie
weksli własnych in blanco
3. XXXVI/272/2018 podziału Gminy Manowo na okręgi wyborcze, Zrealizowana, została przesłana do
23 lutego 2018
Wojewody Zachodniopomorskiego
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
w
celu zbadania zgodności z prawem.
radnych wybieranych w każdym okręgu

2.

4

4.

XXXVI/273/2018
23 lutego 2018

wyrażenia zgody na zawarcie umowy
dzierżawy

5.

XXXVI/274/2018
23 lutego 2018

wyrażenia zgody na nabycie prawa własności
nieruchomości

W trakcie realizacji, została przesłana do
Wojewody w celu zbadania zgodności
z prawem. Został wywieszony wykaz
nieruchomości do dzierżawy
W trakcie realizacji, została przesłana do
Wojewody Zachodniopomorskiego
w celu zbadania zgodności z prawem.

Ad.I.6. Informacja z pracy komisji RG w okresie międzysesyjnym
Brak

Ad.I.7. Informacja Straży Gminnej w Manowie z bieżącej działalności
Tomasz Mingoć – strażnik gminny: realizując zadania ustawowe w zakresie
naruszeń przepisów porządkowych, reagując na zgłoszenia mieszkańców oraz
podejmując działania w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami w trakcie
prowadzonych patroli, podejmowane są interwencje dotyczące m.in.:
1. Nieprawidłowości w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – odprowadzanie
nieczystości płynnych niezgodnie z obowiązującymi przepisami UUCPG.
W tym nieprawidłowości w odprowadzaniu wód opadowych z posesji - 4
interwencje;
2. Nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami komunalnymi – gromadzenie
znacznych ilości odpadów stałych, ogólny brak porządku na posesjach,
składowanie odpadów wielkogabarytowych (m. Bonin, Rosnowo – stały
monitoring), współpraca – UG - Gospodarka komunalna, PPW Ekosan,
Administracja Budmar Rosnowo, Admin. ZZN Rosnowo - 8 interwencji;
3. Kontrole nieruchomości pod kątem spalania odpadów. Podejrzenie spalania
odpadów i substancji zabronionych, w tym spalanie odpadów organicznych
w ogniskach rozpalanych na posesji - 3 interwencje;
4. Stałe kontrole dot. odpowiedniego oznakowania numerami porządkowymi
posesji (Kretomino ul. Zachodnia, Śliwkowa, Manowo);
5. Kontrole stanu technicznego dróg oraz nieuprawnionych ingerencji
w infrastrukturę drogową (współpraca UG Gosp. Kom.) i drogi. Dewastacja
przystanków (uszkodzenia polegające na niszczeniu wiat oraz wypisywaniu
wulgaryzmów itp.) - czynności wspólnie z dzielnicowymi Policji. Interwencje
dot. zanieczyszczania jezdni - 5 interwencji;
6. Potrąconych przez pojazdy zwierząt - 2 interwencje;
7. Brak należytego nadzoru nad psami, niewywiązywanie się przez właścicieli
z obowiązków art. 77 kw, brak właściwych warunków trzymania zwierząt
(naruszenia przepisów ustawy o ochronie zwierząt), realizacja zadań
własnych gminy dot. bezpańskich psów – wspólne działania z dzielnicowymi
Policji, UG Ochr. Środ. (Kretomino, Bonin, Cewlino, Wyszebórz) - 8
interwencji;
8. Współpraca z GOPS Manowo – pomoc osobom bezdomnym oraz
niezaradnym, będącym w trudnej sytuacji życiowej – stały monitoring
środowiskowy (Bonin, Wyszebórz, Kretomino) - 2 interwencje;
9. Monitoring budynków będących w złym stanie technicznym, mogących
stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców - 2 interwencje;
10. Naklejanie ogłoszeń w miejscach zabronionych art. 63a kw (przystanki
autobusowe - plakaty reklamowe, ulotki, ogłoszenia) - 2 interwencje;
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11. Monitoring miejsc gromadzenia się młodzieży zagrożonej demoralizacją
(Bonin – ZSZ, „Orlik”; Wyszebórz – plac zabaw, boisko do koszykówki;
Wyszewo – plac zabaw, teren rekreacyjny przy GOK; Rosnowo – przystanki,
teren przy jeziorze, „Orlik”) - wspólne działania z dzielnicowymi – patrole
prewencyjne;
12. Czynności zmierzające do usunięcia pojazdów wycofanych z eksploatacji
(pojazdy niejeżdżące zajmujące miejsca parkingowe) - 1 interwencja;
13. Współdziałanie z Policją i Strażą Leśną Nadleśnictwa Manowo - kontrola
powierzchni leśnych, przeciwdziałanie nielegalnemu pozyskiwaniu i kradzieży
drewna, krzewów, roślin oraz innych przypadków szkodnictwa leśnego.
Oddziaływanie prewencyjne poprzez prowadzenie rozmów z mieszkańcami
gminy;
14. Stała współpraca z poszczególnymi komórkami UG w celu realizacji zadań
własnych Gminy;
15. Realizowane są bieżące zgłoszenia mieszkańców w zakresie naruszania
przepisów dot. zakłócania spokoju i porządku w miejscach publicznych współpraca z dzielnicowymi Policji.

Ad.I.8. Interpelacje i zapytania
Radny Janusz Sałek: z Rosnowa do Jagielna do p. Dubicy nie da się dojechać. Od
pierwszego mostu do elektrowni (ok 400 m) droga jest nieprzejezdna. Nie ma szans
wyjechać z domu i zrobić zakupów. Coś z tym trzeba zrobić.
Radna Grażyna Góral:
 Bezpieczeństwo na drodze nr 11 w Manowie – miedzy posesjami 53 i 54 jest
wysepka i przejście dla pieszych. Odblaski, które są tam montowane – raz na
tydzień lub raz na dwa tygodnie są uszkadzane. W tej chwili w Nadleśnictwie
jest monitoring i widać z jaką prędkością jeżdżą samochody. Odpryski trafiają
na posesje – jest kwestią czasu, kiedy uderzy w przechodnia i wyrządzi
krzywdę. Samochody jeżdżą z taką prędkością, jakby to był teren
niezabudowany.
 Kałuża przy wjeździe na drogę gminną z drogi nr 11 – ostatnio były u mnie
w tej sprawie trzy osoby. Jeśli są jakieś pisma z GDDKiA w tej sprawie, to ja
je poproszę. Ja napiszę pismo i mieszkańcy je podpiszą, bo to jest
lekceważenie nas. Pracownicy GDDKiA jeżdżą przez Manowo, ale nie zwracają
uwagi co się dzieje na drodze powiatowej, a to z ich przyczyny droga jest w
tak złym stanie.
 Zgłaszałam potrzebę przycięcia drzew od strony przystanku w kierunku
Urzędu – rodzice zgłaszali ten problem i nie jest to jeszcze zrobione,
a swobodne przejście jest utrudnione.
Radna Sylwia Krępeć:
 Przystanek przy drodze nr 11 – nie wiem co z nim zrobić. Służy jako toaleta.
Sukcesywnie jest malowany, ale ciągle niszczony jest sprayem. Nie wiem, czy
ten przystanek jest tam konieczny.
 W Wyszewie na wysokości GOK samochody jeżdżą pod prąd – omijają
wysepkę z lewej strony.
 Koło posesji p. Gorgol jest olbrzymia kałuża i nie można tamtędy przejść.
Prosimy o zasypanie tego miejsca.
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Roman Kłosowski – Wójt Gminy Manowo: to jest szykana. Trzeba zwolnić do 20-30
km/h i się nic nie dzieje.
Radny Marek Twardowski:
 Lustro przy ulicy Grzybowej i Truskawek ciągle jest utrącane. Należałoby
odsunąć je od krawędzi jezdni.
 Mieszkaniec Kretomina znowu wysypał popiół na drogę, a inny mieszkaniec
zaczyna zanieczyszczać powietrze (spalanie odpadów w piecu).
Radny Michał Bamburak:
 Droga w Cewlinie (Cisowa) – miała być robiona. Mija pierwszy już kwartał –
kiedy będzie ogłoszony przetarg?
Roman Kłosowski – Wójt Gminy Manowo: mówiłem, że składamy wniosek
o dofinansowanie. Najpierw dofinansowanie, później przetarg.
Radny Michał Bamburak:
 Lustro drogowe - p. Kucharczyk prosił, aby na mostku postawić lustro. Jest
tam bardzo niebezpiecznie (dwa razy doszło do kolizji).
Radny Janusz Sałek do p. Skarbnik: jak się ma sprawa pożyczki?
Magdalena Szymańska – Skarbnik Gminy: został złożony wniosek w Ministerstwie
Finansów.
Radny Andrzej Sokalski:
 Ostatnio w Kretominie były dwa pożary. Czy ci Państwo mogą zwrócić się do
Urzędu o zwolnienie z podatku?

Ad.I.9. Trybuna obywatelska
Wanda Węgrzyńska – Sołtys Manowa: chciałabym podziękować Wójtowi za pomoc
przy imprezie z okazji Dnia Kobiet.
Ewa Trojanowska – Przewodnicząca RO w Boninie:
 Monitoring na świetlicy wiejskiej w Boninie – śmietnik, który objęty jest tym
monitoringiem jest dewastowany. Ostatnio doszło do spalenia kontenera.
Składowane są obok gabaryty i śmieci. Jest to centrum Bonina, dlatego
prosimy o skierowanie tam fachowca, aby ocenił jego stan i czy jest aktywny.
 Od kilku lat zgłaszam problem przejścia przez drogę, gdzie przebiegają tory.
Gdy są opady przejście tamtędy jest niemożliwe. Bardzo proszę o znalezienie
rozwiązania tej sprawy. Nie zostało to zrobione w czasie remontu drogi
powiatowej.
 Czy Ekosan jest zobowiązany do porządkowania wnętrza wiaty śmietnikowej?
Obierając śmieci pozostawiają wszystko, co stoi obok, ponieważ już się do
pojemnika nie zmieściło. Śmieci chyba nie są odbierane z odpowiednią
częstotliwością i powstaje bałagan. Jak ta sytuacja wygląda?
Sławomir Jamka – Przewodniczący rady osiedla w Rosnowie:
 Jest pilna potrzeba naprawy nawierzchni dróg przy garażach blaszanych
w Rosnowie.
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 Mieszkańcy dojeżdżający do Koszalina proszą o oczyszczenie poboczy na
odcinku od skrzyżowania z drogą nr 11 do Rosnowa. Stoi tam woda i nie ma
ujścia, ponieważ pobocza są zanieczyszczone (zapiaszczone).
 Mieszkańcy proszą również o skuteczną reakcję Straży Gminnej w sprawie
wyprowadzania psów. Może ukaranie będzie właściwą reakcją.
 Przychodnia zdrowia (budynek między blokami 24 i 25) – został kupiony 5 lat
temu. Pan Wójt mówił, że jest kłopot z dzierżawcą, ale wśród mieszkańców
temat wraca. Była również mowa o drugim budynku, który p. Kaczanowski
miał kupić lub wydzierżawić – mijają kolejne miesiące i jest cisza w tym
temacie. Proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
 W Rosnowie zostały usunięte przez Urząd Celny dwa automaty do gry
w pomieszczeniu budynku ze sklepami. Tam dalej funkcjonują dwa
automaty. Czy one są legalne? Dostęp podobno odbywa się w taki sposób, że
jest monitoring i można tam wejść na hasło.

Ad.II.1. Bezpieczeństwo
przeciwpożarowe gminy

i

porządek

publiczny

oraz

zabezpieczenie

Nadkom. Maciej Tartas – Zastępca Komendanta Komisariatu Policji II w Koszalinie
przedstawił informację dotyczącą bezpieczeństwa na terenie gminy Manowo.
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Roman Kłosowski – Wójt Gminy Manowo: to, co przedstawił p. Komendant ma
przełożenie na fakt, że nie ma radarów. Kiedy były radary nie było żadnych
wydarzeń. Rano tiry przez Manowo jadą 80 km/h. W Kretominie ilość kolizji wzrosła
również z powodu prac związanych z przebudową dróg nr 11 oraz ul. Połczyńskiej
w Kretominie. Fotoradary działają odstraszająco i przyczyniają się do podwyższenia
kultury jazdy
Nadkom. Maciej Tartas – Zastępca Komendanta Komisariatu Policji II w Koszalinie:
na potwierdzenie słów p. Wójta – kiedy byłem kierownikiem w Sianowie
zamontowano radary, na które mieszkańcy narzekali. Ja odpowiadałem, że
wystarczy jeździć zgodnie z przepisami. To na uczestnikach ruchu drogowego ciąży
obowiązek dbałości o bezpieczeństwo.
Radny Marek Twardowski: czy na czas objazdu przez Kretomino Policja mogłaby
bardziej monitorować ul. Kretomińską? Jak nie ma patrolu, to kierowcy jeżdżą
z dużą prędkością (zamiast 40, 70-80 km/h).
Nadkom. Maciej Tartas – Zastępca Komendanta Komisariatu Policji II w Koszalinie:
ja przekażę tę informację naczelnikowi WRD
Następnie informację na temat bezpieczeństwa przedstawił Tomasz Mingoć –
Komendant Straży Gminnej w Manowie. Informacja stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Informację na temat zabezpieczenia przeciwpożarowego przedstawił Justyn Halicki –
OSP Wyszewo:
I Stan organizacyjny OSP
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Członkowie OSP

Zwyczajni
Honorowi
Wspierający

Stan w dniu
Przybyło w roku
walnego zebrania sprawozdawczym

24
0
0
Razem 25
w tym kobiety 2

1
0
0
1
0

Ubyło w roku
sprawozdawczym

0
0
0
0
0

OSP posiada następujące drużyny i zespoły
Nazwa

Liczba

Kobieca Drużyna Pożarnicza
MDP chłopięca
MDP dziewczęca
Orkiestra
Zespół artystyczny
Zespół sportowy

2
-

Liczba
członków
4
-

Działalność organizacyjna - w roku sprawozdawczym odbyło się 5 posiedzeń
zarządu i 4 innych zebrań.
Działalność prewencyjna: Pogadanki ogółem: 15, w tym dla dzieci i młodzieży 15,
Działalność ratowniczo – szkoleniowa: OSP w roku 2017 uczestniczyła 49 razy
w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 16 razy, w likwidacji
miejscowych zagrożeń - 32 razy, alarmy fałszywe 1 razy. Liczba wyjazdów poza
teren gminy 2 (WYPADEK DROGOWY DK-11 ORAZ WYPOMPOWANIE WODY –
KONIKOWO). W akcjach ratowniczych uczestniczyli następujący druhowie: HALICKI
JUSTYN – 32, SPERA RYSZARD – 32, ŁUKOWSKI WOJCIECH – 30, KOROL RAFAŁ
– 29, ĆWIKLIŃSKI ANDRZEJ – 19, KOŁASZEWSKI KAROL – 12, PRUSIK RAFAŁ –
11, MARTOFEL PAWEŁ – 11, GOŚLIŃSKI MARCIN – 10, KOWIK DANIEL – 9,
MASZKIEWICZ HANNA – 4, SPERA DAMIAN – 8, MARTYNIUK MICHAŁ – 2, OLEKSY
MICHAŁ – 1. W kursach szkoleniowych uczestniczyli następujący druhowie: 3 X
KURS PODSTAWOWY: WESOŁOWSKI MARCIN, HALICKI JUSTYN, ĆWIKLIŃSKI
ANDRZEJ (HALICKI, CWIKLIŃSKI W CELU UZYSKANIA KURSU TECHNICZNEGO).
Przeprowadzono zbiórki szkoleniowe dla: 16 członków OSP i 6 członków MDP.
Liczba samochodów pożarniczych 3, w tym: lekkich 1, ciężkich 2.
W roku sprawozdawczym OSP pozyskała następujący sprzęt i wyposażenie:
AGREGAT (ROZRUCHOWY STARTER), AGREGAT ODDYMIAJĄCY, WĘŻE TŁOCZNE
52 X 2, LATARKI 10 SZT, SZPERACZ (LATARKA), HEŁM STRAŻACKI,
ROZDZIELACZ DO WĘŻY, MOSTEK PRZEJAZDOWY 2 SZT, RADIOSTACJA
NASOBNA X 4, PIROMETR (KAMERA), PAŁKI DO KIEROWANIA RUCHEM X 4,
BUTY STRAŻACKIE, NOMEX X 2, UBRANIE KOSZAROWE X 3. Wykonano
następujące prace porządkowe, remontowe i budowlane przy obiektach i sprzęcie:
NAPRAWA SAMOCHODU SCANIA: WYMIANA KRZYŻAKA WAŁU NAPĘDOWEGO,
PÓŁKI SPRZETOWEJ (KOROZJA KONSTRUKCJI), SMAROWANIE AUTA,
SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI DO ROZBUDOWY REMIZY OSP
(POMIESZCZENIA SOCJALNE, SALA KONFERENCYJNA). W ramach prac
społecznych wykonano: ODMALOWANIE KOTŁOWNI, CIĘCIE DREWNA DLA OSP.
W ramach działalności kulturalnej, wychowawczej i sportowej: UDZIAŁ W
ZAWODACH KPP – BIEC BY POMÓC POLANÓW, TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ –
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ROSNOWO, TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ – BONIN (TURNIEJ HARYTATYWNY), WOŚP
ROSNOWO, DZIEŃ DZIECKA – WYSZEWO, NORD WALKING – MANOWO,
ĆWICZENIA I SZKOLENIA DLA DZIECI I MODZIEŻY.
Andrzej Ćwikliński – członek OSP: dziękuję za bardzo dobry klimat ze strony Urzędu
Gminy, dziękujemy p. Wójtowi oraz radnym. Szczególne podziękowania dla radnego
Mirosława Pawlaka. Bardzo dobrze przebiega współpraca z p. Haliną Śliwą, która się
nami opiekuje (przywiozła nam podczas akcji ciepłe posiłki). Mamy trudną sytuację,
jeśli chodzi o społeczne działania, ponieważ ciężko jest pozyskać chętne osoby.
Ciężko jest również skompletować zespół do akcji. Pozyskaliśmy jednego bardzo
dobrego druha z Manowa. Już bierze udział w akcjach. Serdecznie zapraszamy na
dzisiejsze zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się o godzinie 19.00 w klubie
w Wyszewie.
Jan Prus – Przewodniczący Rady: dziękuję Panom bardzo za udział w sesji i życzę,
aby poziom bezpieczeństwa nie pogorszył się

Przerwa – 1212 - 1225

Ad.II.2. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Manowo na 2019
rok,
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został
omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 16 marca 2018 roku.
Czy do tego projektu uchwały są jeszcze jakieś pytania lub wnioski? Nie
widzę – przechodzimy do głosowania
Uchwała otrzymała Nr XXXVII/275/2018, podjęta została 13 głosami za
(jednogłośnie).
Podczas głosowania obecnych było 13 radnych.
b) przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w 2017 roku,
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został
omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 16 marca 2018 roku.
Czy do tego projektu uchwały są jeszcze jakieś pytania lub wnioski? Nie
widzę – przechodzimy do głosowania.
Uchwała otrzymała Nr XXXVII/276/2018, podjęta została 13 głosami za
(jednogłośnie).
Podczas głosowania obecnych było 13 radnych.
c) przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań
„Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018”
w 2017 roku,
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został
omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 16 marca 2018 roku.
Czy do tego projektu uchwały są jeszcze jakieś pytania lub wnioski? Nie
widzę – przechodzimy do głosowania.
Uchwała otrzymała Nr XXXVII/277/2018, podjęta została 13 głosami za
(jednogłośnie).
Podczas głosowania obecnych było 13 radnych.
d) podziału Gminy Manowo na stałe obwody głosowania,

10

Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został
omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 16 marca 2018 roku.
Czy do tego projektu uchwały są jeszcze jakieś pytania lub wnioski? Nie
widzę – przechodzimy do głosowania.
Uchwała otrzymała Nr XXXVII/278/2018, podjęta została 14 głosami za
(jednogłośnie).
Podczas głosowania obecnych było 14 radnych.
e) doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 roku,
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został
omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 16 marca 2018 roku.
Czy do tego projektu uchwały są jeszcze jakieś pytania lub wnioski? Nie
widzę – przechodzimy do głosowania.
Uchwała otrzymała Nr XXXVII/279/2018, podjęta została 14 głosami za
(jednogłośnie).
Podczas głosowania obecnych było 14 radnych.
f) ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Manowo,
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został
omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 16 marca 2018 roku.
Czy do tego projektu uchwały są jeszcze jakieś pytania lub wnioski? Nie
widzę – przechodzimy do głosowania.
Uchwała otrzymała Nr XXXVII/280/2018, podjęta została 14 głosami za
(jednogłośnie).
Podczas głosowania obecnych było 14 radnych.
g) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został
omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 16 marca 2018 roku.
Czy do tego projektu uchwały są jeszcze jakieś pytania lub wnioski? Nie
widzę – przechodzimy do głosowania.
Uchwała otrzymała Nr XXXVII/281/2018, podjęta została 14 głosami za
(jednogłośnie).
Podczas głosowania obecnych było 14 radnych.
h) zgody na zbycie nieruchomości gruntowej,
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został
omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 16 marca 2018 roku.
Czy do tego projektu uchwały są jeszcze jakieś pytania lub wnioski? Nie
widzę – przechodzimy do głosowania.
Uchwała otrzymała Nr XXXVII/282/2018, podjęta została 14 głosami za
(jednogłośnie).
Podczas głosowania obecnych było 14 radnych.
i) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Manowo w 2018
roku.
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został
omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 16 marca 2018 roku.
Czy do tego projektu uchwały są jeszcze jakieś pytania lub wnioski? Nie
widzę – przechodzimy do głosowania.
Uchwała otrzymała Nr XXXVII/283/2018, podjęta została 14 głosami za
(jednogłośnie).
Podczas głosowania obecnych było 14 radnych.
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Ad.II.3. Wolne wnioski i informacje
Jan Prus – Przewodniczący Rady:
 Czy w związku ze zmianami w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada będzie mogła przyjąć uchwałę
w sprawie ustalenia miejsc, w których będzie można spożywać alkohol (np.
podczas imprez)?
Roman Kłosowski – Wójt Gminy: jest czas do 9 września, ale już dzisiaj musimy się
zastanowić, w których miejscach publicznych zezwolić na spożywanie napojów
alkoholowych. Proszę się zastanowić nad wyodrębnieniem kilku miejsc.
Jan Prus – Przewodniczący Rady poinformował, że do Rady Gminy Manowo
wpłynęło oświadczenie Rady Osiedla w Rosnowie i dotyczy wypowiedzi p. Mirosława
Pawlaka na ostatniej sesji odnośnie do organizacji Dnia Dziecka.
Następnie Przewodniczący odczytał treść oświadczenia: „Rada Osiedla w Rosnowie
wyraża swoją dezaprobatę z powodu wystąpienia radnego Mirosława Pawlaka w
dniu 23 lutego 2018 roku na sesji Rady Gminy. W swoim apelu radny Pan Pawlak
zwrócił się do obecnych w Sali o podjęcie się wspólnej organizacji Dnia dziecka na
terenie gminy Świeszyno przy zaangażowaniu Aeroklubu Ziemi Koszalińskiej oraz
podmiotów (stowarzyszeń) z terenu miejscowości Rosnowo. Wśród tych podmiotów
nie ma rzecz jasna Rady Osiedla, która to o powyższej inicjatywie dowiedziała się na
sesji. Rada Osiedla w Rosnowie podobnie jak pozostałe rady z terenu gminy Manowo
doskonale rozumie swoją rolę w kształtowaniu zasad współżycia społecznego,
tworzenia pomocy sąsiedzkiej czy inicjowaniu aktywności mieszkańców na różnych
płaszczyznach. Temu służyć powinna również współpraca z radnymi z terenu
osiedla. Natomiast czerpanie informacji z wszelakich komunikatorów (portali) lub też
brak jakiegokolwiek porozumienia nie będzie służyć dobru wspólnemu. Należy
wspomnieć iż na przestrzeni kilku ostatnich lat organizowanie imprez integrujących
w m. Rosnowo odbywało się przy zaangażowaniu wielu organizacji jak np. GKRPA,
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Rosnowie, Towarzystwo Kolejki
Wąskotorowej, Aeroklub Koszaliński, ZBŻW, ROD „Lotnik”, a także sąsiednie rady
sołeckie. Jednocześnie chcemy poinformować, że organizowanie dużych
przedsięwzięć wymaga wcześniejszych ustaleń, podpisania umów przedwstępnych
czy wprost dżentelmeńskich. Tak też jest w naszym przypadku. Niniejsze
oświadczenie ma na celu zwrócenie uwagi na niestosowność tego typu wystąpień
bez wcześniejszych konsultacji. Zarazem Rada Osiedla oświadcza, iż wyrażenie
dezaprobaty nie ma służyć wywołaniu konfliktów i podgrzewaniu atmosfery, a jest
jedynie komentarzem do niefortunnego wg nas wystąpienia”.

Radny Mirosław Pawlak: Panie Przewodniczący, nie ja jestem organizatorem tej
imprezy. Jeśli Rada Osiedla chciałaby się przyłączyć lub podjąć dyskusję w tym
temacie, to proszę się zwrócić do organizatora. Ja reprezentuję tam tylko swoją
organizację, którą prowadzę i w tym zakresie się tylko wypowiadałem. Propozycja,
którą złożyłem wydaje mi się, że jest korzystana dla każdej ze stron, nawet dla Rady
Osiedla, bo organizacja Dnia Dziecka poza terenem Rosnowa powoduje też wiele
korzyści również dla nas, dla Osiedla w Rosnowie. M.in. to, że budżet możemy
przeznaczyć na coś innego. Ciężko mi to komentować – wydaje mi się, że nie jestem
adresatem tego pisma. Nie wiem o co chodzi z tymi portalami – gdyby Pan mógł
uściślić? Jeśli chodzi o portale i informacje tam zamieszczane – nigdzie nie
ogłaszałem, bo to nie jest moja inicjatywa. Jeśli takie informacje się pojawiły, to nie
ja jestem ich autorem i nie było to publikowane na moich stronach. Cieszę się, że
Rada się zaangażowała, ale wolałbym, żeby to było pozytywne. Chciałbym, aby Rada
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sama występowała z tego typu inicjatywami i ja się będę chętnie temu przyglądał i
cieszył, że coś u nas udaje się zrobić. Wytykanie mi takich rzeczy trochę mnie dziwi.
Nie wiem kogo uraziłem taką propozycją. Propozycja dotyczyła gminy, dlatego
zrobiłem to na forum gminy, a nie na forum Osiedla w Rosnowie. Przykro mi, ale nie
zamierzam konsultować z Radą Osiedla inicjatyw ogólno gminnych.
Radny Andrzej Ćwikliński: moim zdaniem, to jest takie „niefajne” dyscyplinowanie.
Osobiście też byłem dyscyplinowany za to, że umieściłem jakieś informacje na
swoim profilu na Facebooku. Moim zdaniem to działanie wykracza poza
kompetencje Rady Osiedla. Ja umieściłem zaproszenie na zebranie osiedlowe i
otrzymałem informację, że się lansuję. Pan Mirosław Pawlak powiedział, że zaprasza
organizacje. Jeśli ktoś umieszcza informacje na Facebooku – to każdego
prywatność.
Następnie p. Przewodniczący Rady – Jan Prus odczytał wypowiedź radnego
Mirosława Pawlaka z ostatniej sesji: „Zgłosił się do mnie człowiek ze Stowarzyszenia
„Aeroklub Ziemi Koszalińskiej”, który w tym roku chce zorganizować Dzień Dziecka
na terenie lotniska. Padła propozycja, abyśmy przyłączyli się jako gmina do
organizacji tej imprezy. Stowarzyszenia z Rosnowa są zainteresowane udziałem
w takim wydarzeniu. Zrodził się również pomysł, abym przekazał tę prośbę do
Państwa – radnych, sołtysów, przewodniczących rad – aby przyłączyć się i
potraktować to wydarzenie jako gminny Dzień Dziecka. W przyszłym tygodniu
Stowarzyszenie uda się do Starosty w celu uzyskania odpowiednich pozwoleń oraz
funduszy na ten cel. Ja ze swojej strony wiem, że pięć stowarzyszeń jest
zainteresowanych do wzięcia czynnego udziału w organizacji atrakcji i zdobycia
środków finansowych. Wiem, że są chętni sponsorzy z terenu Koszalina. Proszę
gminę o rozważenie, czy tego typu impreza mogłaby być potraktowana jako Gminny
Dzień Dziecka”. Przewodniczący Rady stwierdził, że nie ma w niej żadnych
stwierdzeń, jest propozycja.
Sławomir Jamka – Przewodniczący rady osiedla w Rosnowie: byłem przeciwnikiem
zabierania głosu, bo treść pisma jest na tyle ostateczna, że nie wymaga polemiki.
Z całym szacunkiem p. Andrzeju - wystąpił Pan w takiej roli w jakiej wystąpił. Nie
chcę Ci tego mówić, ale Ty chyba masz najmniej moralne prawo, bo praktycznie
w ogóle nie uczestniczysz w zebraniach Rady Osiedla (ostatnio w listopadzie). Panie
Mirku - póki co, jest jeszcze Rada Osiedla. Tylko to miałem na względzie, co tam jest
napisane - niepotrzebnie Państwo dorabiacie ideologię. Samorządem stanowiącym
oddolnym jest Rada Osiedla i pewne ustalenia odnośnie dużych imprez wymagają
zaangażowania sił i środków zostały już poczynione. Umówiliśmy się już z pewnymi
odbiorcami (catering, itd.) - mamy umowy wstępne lub dżentelmeńskie na pół roku
wcześniej, ze względu na termin w jakim odbywają się imprezy z okazji Dnia
Dziecka. Między innymi temu służy to pismo. Wielokrotnie, będąc jeszcze w RO
powoływał się Pan na Statut Osiedla - w paragrafie 7 jest zapis dotyczący
współpracy radnych z RO. To działa w obie strony - Pan uważa, że powinniśmy się
do Pana zwracać, a ja uważam, powinniśmy się wzajemnie do siebie zwracać. Brak
jest tej relacji, o czym dobrze obaj wiemy. Nasze oświadczenie miało na celu tylko
wypunktowanie tych spraw. Możecie Państwo sobie komentować do woli, ja na tym
poprzestanę.
Jan Prus – Przewodniczący Rady:
 Moim zdaniem każdy ma prawo zgłosić propozycję. Z dosyć prostej sprawy
można zrobić też problem.
 Do końca kwietnia radni są obowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych.
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Roman Kłosowski – Wójt Gminy: wyjaśnię sprawę, którą Przewodniczący przekazał
Wójtowi według kompetencji. Problem polega na tym, że brat mieszkający obok
siostry wstąpił do nas o wydzierżawienie 250 m2 gruntów. Po zawarciu umowy
zwróciła się do nas siostra. Na kolejnej komisji wystąpię do Państwa z propozycją wypowiemy umowę z tym Panem i podejmiemy 2 odrębne uchwały. W tej sprawie
chodzi głównie o wjazd na posesję.

Ad.II.4. Odpowiedzi na interpelacje
Roman Kłosowski – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez:
- J. Sałka:
 Droga do Jagielna – ta część drogi należy do Nadleśnictwa Manowo.
Przekażemy tę interpelację do Nadleśnictwa. Odcinek drogi należący do
nas również zrobimy, bo jest on w złym stanie.
- G. Góral:
 Droga nr 11 – wiemy, co tam się dzieje. Kierowcy jeżdżą na tymodcinku
80 km/h. My się z tym zwracaliśmy i jestem przekonany, że GDDKiA nie
zrezygnuje z tej szykany, ponieważ ona jest w centrum wsi i jest też
przejście dla pieszych.
 Przycinka gałęzi - p. Osińska już rozmawiała.
 Kałuża przy wjeździe - to skrzyżowanie należy do GDDKiA. Byłem tam
osobiście z p. Kanasem. To trwa od jesieni - ponaglimy Zarząd w tej
sprawie.
- S. Krępeć:
 Przystanek przy drodze nr 11 - to jest problem. Z tego przystanku jednak
mieszkańcy korzystają. Uważam, że on tam powinien zostać.
 Droga gminna kołu GOK - taka sama sytuacja jest w Wyszeborzu kierowcy omijają szykanę z drugiej strony. Nie mamy na to wpływu.
Musimy nauczyć się kultury jazdy.
 Droga do p. Gorgol - jak tylko warunki pozwolą będziemy ją naprawiali.
- M. Twardowskiego:
 Lustro drogowe (przesunięcie) – pojadę i zobaczymy, co tam można
zrobić.
- A. Sokalskiego:
 Pożary w Kretominie - wszystkim pogorzelcom w miarę możliwości
pomagamy. Jeśli się zwrócą o umorzenie podatków - umorzę. W takiej
sytuacji każdemu jest ciężko.
- E. Trojanowskiej:
 Monitoring – naprawimy ten system.
 Droga przy torach - dwa podmioty są odpowiedzialne - PZD oraz Kolejka
Wąskotorowa. Dyrektor PZD twierdzi, że to Kolejka jest odpowiedzialna.
Doprowadzę do spotkania tych dwóch podmiotów, bo trzeba ten problem
rozwiązać. Tam trzeba zrobić odwodnienie.
 Wiaty śmietnikowe - za utrzymanie porządku w osłonach śmietnikowych
odpowiada właściciel. Jeśli operator nie odbierze śmieci na czas, to proszę
dać nam znać. Bonin od niedawna ma kontenery 1100 l. Być może należy
tam dostawić kontener.
- S. Jamka:
 Droga przy garażach - jak będziemy ze sprzętem w Rosnowie, to zrobimy.
 Pobocze drogi wojewódzkiej do Rosnowa - wystąpimy z interpelacją do
Zarządu Dróg Wojewódzkich.
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 Wyprowadzanie psów - nie jestem w stanie przy pomocy jednego strażnika
nauczyć ludzi kultury. Jest miejsce za Szkołą Podstawową i tam można
byłoby postawić ławeczki i przeznaczyć ten teren do wyprowadzania psów.
Na tę propozycję nauczyciele stwierdzili, że to zamach na dobro szkoły.
 Ośrodek zdrowia w Rosnowie - p. Karżanowski nic więcej w Rosnowie nie
zrobi. Nie będzie również remontował tych pomieszczeń z powodu małej
liczby pacjentów. Otwiera w Koszalinie na Wenedów nową przychodnię.
 Budynek nr 19 (kasyno) - była informacja na ten temat w Głosie
Koszalińskim. Był tam Urząd Celny i Urząd Skarbowy. Jako Wójt nie
miałem żadnej informacji. Dowiedziałem się o akcji dopiero następnego
dnia. Wystąpimy do Policji w tej sprawie.

Radny Mirosław Pawlak: wiem, że były tu spotkania z Fundacją Ochrony
Środowiska na temat możliwości zbierania 1% w ramach programu, który został
pilotażowo otwarty. poprosiłem, aby to również odbyło się na naszym terenie.
Jest taka możliwość, jeśli ktoś nie zdecydował się przekazać 1% na określony
cel, można przekazać na Rosnowo. Będzie się to odbywało na zasadach budżetu
obywatelskiego. Będziemy prowadzić plebiscyt na pomysły wydatkowania tych
środków. Następnie przeprowadzimy głosowanie, który z tych pomysłów jest
najlepszy i na ten cel zostaną zebrane pieniądze przeznaczone. Pilotażowy
program jest dlatego, że jest już bardzo mało czasu i ostatecznie przerodził się
w program na miejscowości. Myślę, że w przyszłym roku będziecie Państwo
realizowali ten program dla swoich miejscowości.

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

.

