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PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2014
Sesji Rady Gminy Manowo
odbytej w dniu 31 stycznia 2014 roku
Sesję rozpoczęto o godz. 1105, zakończono o godz. 1320. Posiedzenie odbyło się w sali
posiedzeń UG Manowo.
Na stan 15 radnych na Sesji obecnych było 15 radnych wg załączonej listy obecności.
Ponadto w obradach Sesji udział wzięli:
1. Wójt Gminy
Roman Kłosowski
2. Sekretarz Gminy
Irena Oleksy
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 XXXIX Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Jan Prus i na podstawie listy
obecności stwierdził prawomocność Sesji. Na stan 15, obecnych było 12 radnych.
Spóźnienia:
• radna Daria Stasiak (godz. 11.07),
• radny Daniel Sapilak (godz. 11.07),
• radny Stanisław Turowski (godz. 11.10).
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 XXXVIII 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. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie w 2013 roku.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie
pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
b) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Manowo,
c) zmiany
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obowiązujących na terenie Gminy Manowo w 2014 roku,
d) wyrażenia zgody na przyjęcie od Powiatu Koszalińskiego zarządzania przystankami
komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach
administracyjnych Gminy Manowo.
3. Wolne wnioski i informacje.
4. Odpowiedzi na interpelacje.
5. Zakończenie.
Ad. I. 2. Przyjęcie protokołu XXXVIII Sesji Rady Gminy
Protokół XXXVIII sesji przyjęty został 11 głosami za, przy 1 wstrzymującym 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:
2, 9, 16, 23 i 30 stycznia pełniłem dyżur w UG Manowo.
8 stycznia odbyło się Spotkanie Noworoczne organizowane przez biskupa Dajczaka
w Seminarium Duchownym w Koszalinie. Udział w tym spotkaniu wziął Konstanty
Dańczak – wiceprzewodniczący Rady.
15 stycznia wraz z p. Wójtem i radną Barbarą Zmuda-Trzebiatowską uczestniczyliśmy
w spotkaniu z p. Filipowiczem w sprawie dzierżawy kawiarni w Rosnowie.
17 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Wyszewie odbyło się spotkanie
Noworoczne organizowane przez Wójta Gminy Manowo.
22 stycznia uczestniczyłem w Zebraniu Wiejskim w Manowie.
24 stycznia w klubie w Rosnowie odbyła się uroczystość z okazji otrzymania nagrody
jakości „Partnerskie Przedszkole”. Również w tym dniu uczestniczyłem we wspólnym
posiedzeniu Komisji Rady Gminy oraz w Zebraniu Wiejskim w Kretominie.
27 stycznia uczestniczyłem w Zebraniu Osiedlowym w Boninie.
29 stycznia brałem udział w Zebraniu Wiejskim w Wyszeborzu.

Ad. I. 4 Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym
Wójt przekazał następujące informacje:
Obecnie realizujemy jedna inwestycję tj. adaptacja budynku w Boninie na mieszkania
komunalne i socjalne.
Został rozstrzygnięty przetarg na wodociąg w Wyszewie. Wpłynęło kilkanaście ofert
i większość z nich była poniżej kosztów inwestora.
Otrzymaliśmy informację od dyrektora Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, że do
programu inwestycyjnego wejdzie budowa drogi w Wyszewie. Rozpatrujemy również
możliwość oświetlenia tego odcinka.
W dziewięćdziesięciu procentach zgazyfikowana jest miejscowość Cewlino. Chcemy
również podłączyć gaz do naszego klubu.
Trwają zebrania wiejskie. Odbyły się już cztery zebrania. Jest bardzo mała frekwencja.
Wczoraj byłem na posiedzeniu Zarządu Konwentu Wójtów, Burmistrzów i
Prezydentów. W dniach 13-14 lutego odbędzie się Konwent w Kołobrzegu, na którym
będziemy omawiali traktaty samorządowe oraz ZIT-y. Jest to związane z aktualną
perspektywą finansowania środków unijnych. Możliwość otrzymania tych środków
będzie najwcześniej w 2016 roku. W 2014 roku dyskutujemy jeszcze na temat alokacji
i priorytetów.
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W I półroczu musimy opracować i przyjąć w drodze uchwały strategię rozwoju gminy,
ponieważ obecna obowiązuje do 2015 roku. Jest to konieczny dokument przy
ubieganiu się o środki unijne.
Zaciągnęliśmy kredyt obrotowy w wys. 700.000 zł, ponieważ jesteśmy limitowani
artykułem 243 ustawy o finansach publicznych. Uregulowaliśmy najbardziej pilne
sprawy.

Irena Oleksy – sekretarz gminy: 29 stycznia uczestniczyłam w posiedzeniu Powiatowej
Rady Zatrudnienia. Tematem między innymi było zaopiniowanie planu finansowego
Powiatowego Urzędu Pracy. Plan finansowy na 2014 rok jest bardzo okrojony i stanowi
tylko 60% ubiegłorocznego planu. Być może PUP pozyska dodatkowe środki z programów,
które będzie pisał w trakcie roku. Te środki wystarczą tylko na dofinansowanie programu
realizowanego z EFS. Szczególny nacisk położony jest na prace interwencyjne. Z tego
tytułu dofinansowanie wynosi do 50% najniższej krajowej (840 zł). Pozostałe środki
musimy sami wygospodarować. Na chwilę obecną nie przewiduje się organizacji robót
publicznych, których dofinansowanie wynosiło 100%. Osoby, które dotychczas korzystały
z prac interwencyjnych i robót publicznych i były to prace z EFS, nie mają szans na
zatrudnienie. Zweryfikowaliśmy już wszystkie osoby zatrudnione w 2013 roku i żadna
z nich nie będzie mogła skorzystać z tych prac w 2014 roku (nawet część osób
zatrudnionych w poprzednich latach). Nie ma problemu z pracami społecznie użytecznymi
- w tym roku będzie ich u nas 50. Do tych prac mogą przystąpić tylko osoby korzystające
z pomocy społecznej.

Ad. I. 5 Informacja Skarbnika o sytuacji finansowej gminy
Informację o stanie finansowym Gminy przedstawiła Bożena Tomaszewska – skarbnik
gminy. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Jan Prus – Przewodniczący Rady: zaległości Przedszkola i SP w Rosnowie wobec
Elektrociepłowni rosną i są obecnie 5,5 razy większe. Z czego to wynika? Z jakiego powodu
jest w każdym miesiącu coraz większa różnica?
Robert Muri – prezes spółki Elektrociepłownia Rosnowo: kubatura jest dwa razy większa.
Wiele składników to powoduje: temperatura zewnętrzna, izolacja, ocieplenie budynków.
W okresie wysokich mrozów opłata będzie większa.
Jan Prus – Przewodniczący Rady: za jaki okres są te opłaty?
Robert Muri – prezes spółki Elektrociepłownia Rosnowo: za grudzień.
Jan Prus – Przewodniczący Rady: w skład tej opłaty wchodzi ciepła woda i centralne
ogrzewanie. Dlaczego te kwoty rosną? Proszę o przedstawienie informacji na ten temat na
wspólnym posiedzeniu Komisji w lutym.
Robert Muri – prezes spółki Elektrociepłownia Rosnowo: w Szkole Podstawowej czeka
gminę inwestycja. Obecna sieć nadaje się do remontu (zawory, rdza na rurach).
Radna Barbara Zmuda-Trzebiatowska: proszę, aby informacja ta zawierała przekrój np. 2
lat, abyśmy mieli dokładny obraz tej sytuacji.
Wójt: wspólnoty mieszkaniowe oraz Urząd kupuje od Elektrociepłowni ciepło według
wskazań licznika. Stan instalacji leży po stronie właściciela i my te modernizacje musimy
przeprowadzić. Przedszkole w Rosnowie w latach 80-tych przeszło kapitalny remont i tam
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są nowsze instalacje. W Szkole przy niższych temperaturach pobór ciepła jest dużo
większy. Musimy się tej sprawie przyjrzeć, bo powoduje to zwiększone koszty.

Ad. I. 6. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji
Roman Kłosowski – Wójt Gminy przedstawił informację z realizacji uchwał podjętych na
ostatniej sesji.
Lp.

Nr uchwały,

Uchwała w sprawie

Informacja o realizacji

Data uchwały

1.

XXXVIII/252/2013 uchwalenia budżetu Gminy na rok Zrealizowana, została przesłana
2014
do RIO w Koszalinie oraz
wystąpiono
z wnioskiem do
20 grudnia 2013
Redakcji Dziennika Urzędowego
celem opublikowania

2.

XXXVIII/253/2013 uchwalenia zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Manowo na lata 2014-2024
20 grudnia 2013

Zrealizowana, została przesłana
do RIO w Koszalinie

3.

XXXVIII/254/2013 zmian w budżecie gminy na 2013
rok
20 grudnia 2013

Zrealizowana, została przesłana
do RIO w Koszalinie oraz
wystąpiono z wnioskiem do
Redakcji Dziennika Urzędowego
celem opublikowania

4.

XXXVIII/255/2013 zaciągnięcia przez gminę Manowo Zrealizowana, została przesłana
długoterminowego kredytu na
do RIO w Koszalinie
realizację
zadania
inwestycyjnego
20 grudnia 2013
pn „Budowa sieci wodociągowej
wraz z przyłączami dla
miejscowości Wyszewo”

5.

XXXVIII/256/2013 zaciągnięcia przez gminę Manowo Zrealizowana, została przesłana
pożyczki z budżetu państwa na
do RIO w Koszalinie
wyprzedzające
finansowanie
w
20 grudnia 2013
ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 20072013 na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa sieci
wodociągowej wraz z przyłączami
dla miejscowości Wyszewo”

6.

XXXVIII/257/2013 wyrażenia zgody na darowiznę
nieruchomości
20 grudnia 2013

Zrealizowana, została przesłana
do Wojewody
Zachodniopomorskiego

7.

XXXVIII/258/2013 wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycie nieruchomości
20 grudnia 2013

Zrealizowana, została przesłana
do Wojewody
Zachodniopomorskiego
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8.

XXXVIII/259/2013 przyjęcia „Gminnego Programu
Wspierania Rodziny w Gminie
Manowo na lata 2014-2016”
20 grudnia 2013

Zrealizowana, została przesłana
do Wojewody
Zachodniopomorskiego.
Rozstrzygnięcie nadzorcze
Wojewody – stwierdzono
nieważność wyrazów „w tym
z opłat za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych”

9.

XXXVIII/260/2013 zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków
20 grudnia 2013

Zrealizowana, została przesłana
do Wojewody
Zachodniopomorskiego

10.

XXXVIII/261/2013 przystąpienie do opracowania
planu gospodarki niskoemisyjnej
na obszarze Gminy Manowo
20 grudnia 2013

Zrealizowana, została przesłana
do Wojewody
Zachodniopomorskiego

11.

XXXVIII/262/2013 rozpatrzenia skargi na Wójta
Gminy Manowo
20 grudnia 2013

Zrealizowana, została przesłana
do Wojewody
Zachodniopomorskiego oraz
powiadomiono skarżącego

12.

XXXVIII/263/2013 wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia w sprawie
zawiązania Związku
20 grudnia 2013
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych

Zrealizowana, została przesłana
do Wojewody
Zachodniopomorskiego

Ad.I.7. Informacja z pracy komisji RG w okresie międzysesyjnym
Brak
Ad.I.8. Interpelacje i zapytania
Radna Grażyna Góral:
Oświetlenie chodnika od drogi gminnej prowadzącej na osiedle do nowego osiedla przy
dawnym boisku
Wójt: lampa koło kamienicy będzie zrobiona do 10 lutego.

Ad.I.9. Trybuna obywatelska
Olga Tokarz – mieszkanka Kretomina: w 1985 roku nabyłam swoją posesję z drogą
(w planie zagospodarowania była droga do tej posesji). W tej chwili nie mam drogi. Chcę
sprzedać ten budynek, ale na przeszkodzie stoi 1 ar drogi prywatnej. Obecnie sprawa toczy
się w sądzie. Przez 28 lat nie zwracałam się do Państwa w tej sprawie. W październiku
zadzwoniłam do p. Wojtyniaka, żeby przyjechał sprawdzić tę sytuację. Deszczówka z tej
drogi spływa na moją drogę. Z powodu braku drogi nie mogę sprzedać tej posesji.
W czerwcu okazało się, że 1 ar drogi jest własnością sąsiada. Nie wiem co mam z tym
faktem zrobić.
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Wójt: jedynym wyjściem z tej sytuacji jest sąd. Jestem przekonany, że sąd nie może podjąć
innej decyzji niż ustalenie drogi koniecznej. W planie miejscowym ten odcinek drogi
stanowi drogę wewnętrzną.
Olga Tokarz – mieszkanka Kretomina: jak budowałam dom, to przynosiłam do Urzędu
mapkę – wtedy nie było podzielonej drogi.
Wójt: wszystko to, co było wcześniej, po uchwaleniu nowego planu jest na dzień dzisiejszy
nieistotne. Sąd na pewno uzna Pani rację, bo na dzień dzisiejszy nie może istnieć posesja,
która nie ma dostępu do drogi publicznej. Wystąpiłem z pismem do właścicielki tej drogi o
sprzedaż na rzecz gminy tego odcinka, ale spotkaliśmy się z odmową. Jesteśmy po Pani
stronie.
Olga Tokarz – mieszkanka Kretomina: w momencie zakupu te dwie działki były działkami
budowlanymi i tak jest zapisane w akcie notarialnym, a teraz się okazuje, że tam jest
droga. Ja płot tam postawiłam w 1992 roku, a teraz mam oddać tę część? Tam znajduje
się moje szambo.
Wójt: po uchwaleniu nowego planu tak prawnie wygląda sytuacja. Przy opracowywaniu
planów miejscowych są wyznaczone terminy, w których plany są wyłożone do wglądu, ale
bardzo mało osób tym się interesuje. Gdyby Pani w tamtym czasie zgłosiła swoje uwagi, to
architekci na pewno wzięliby to pod uwagę. Droga wewnętrzna została wyznaczona i
zatwierdzona, ale musi Pani poczekać na rozstrzygnięcie tej sprawy przez sąd.
Olga Tokarz – mieszkanka Kretomina: poczekam, ale w planie zagospodarowania też nie
ma informacji, że ta droga jest prywatna.
Wójt: to jest droga wewnętrzna.
Olga Tokarz – mieszkanka Kretomina: ja mam wewnętrzną drogę. Byłam przekonana przez
tyle lat, że ja mam drogę, a okazuje się, że 1 ar jest własnością prywatną.
Wójt: na pewno sąd weźmie to pod uwagę. Nasz radca prawny mógłby Panią wesprzeć w tej
sprawie.
Łukasz Porębski – radca prawny: otrzyma Pani pewne wskazówki w uzasadnieniu
uchwały, która na dzisiejszym posiedzeniu będzie głosowana. Po lekturze proszę o kontakt
w późniejszym terminie.
Olga Tokarz – mieszkanka Kretomina: ten 1 ar stanowi grunt rolny w ewidencji gruntów.
Wójt: plan tylko wskazuje, że w tym miejscu powinna być droga. Takich dróg w Kretominie
jest bardzo dużo. Staną się one drogami, kiedy Wójt w przypadku dróg gminnych zapłaci
odszkodowanie i wykona pewne inwestycje. Obecnie notariusz nie sporządzi aktu, jeśli nie
ma dostępu do drogi publicznej.
Jan Prus – Przewodniczący Rady: Pani sprawa nie została rozpatrzona na poprzedniej
sesji, ponieważ chcieliśmy dokładnie zapoznać się z sytuacją i zasięgnąć porady prawnej.
Analiza wykazała, że nie jesteśmy władni pomóc Pani w tej sprawie.
Radna Barbara Zmuda-Trzebiatowska: podczas Finału WOŚP w Rosnowie zebraliśmy
10.400 zł. Dziękuję Państwu za zaangażowanie i za to, że co roku możemy na Państwa
pomoc liczyć – Radzie Osiedla, sołectwom, UG Manowo, GOK i Państwu, jako prywatnym
sponsorom. Dziękuję Wójtowi za obecność i za zaangażowanie radnej Grażyny Góral.
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Bogumiła Wasilewska – prezes Zarządu Stowarzyszenia Ziemi Manowskiej: proszę
członków Stowarzyszenia o zarezerwowanie w najbliższym czasie kilku terminów:
• 3 marca – walne zebranie Stowarzyszenia w świetlicy w Manowie,
• 17 maja – rozpoczęcie sezonu na Kamiennych Kręgach,
• 23 czerwca – Noc Świętojańska. Przypada również dziesiąta rocznica powstania
Stowarzyszenia.
Irena Oleksy – sekretarz gminy: gmina Planów organizuje w dniu 5 kwietnia spartakiadę
samorządowców. Proszą również o składaniu propozycji konkurencji, które mogłyby być
włączone do tych zawodów.
Jan Prus – Przewodniczący Rady: proszę o zgłaszania swoich propozycji w tej sprawie do
wspólnego posiedzenia Komisji.
Robert Muri – prezes spółki Elektrociepłownia Rosnowo: chciałbym przekazać kilka
informacji ku przypomnieniu. Wytworzyła się atmosfera trochę inna niż wcześniejsze
zamierzenia powołania tej spółki. Spółka przejęła tę zrujnowana kotłownię i zrujnowaną
sieć. Od stycznia jesteśmy właścicielami w fatalnym stanie oczyszczalni oraz sieci
kanalizacyjnej, których utrzymanie należy do zadań własnych gminy. Jest to element,
który wymaga bardzo wielu przemyśleń i wysiłku, żeby go usprawnić. Założeniem Spółki
jest to, żeby doprowadzić do tego, żeby była dobrą firmą, żeby się ceniła i osiągnęła jakąś
wartość. Staram się działać na rzecz mieszkańców. Nie ma tu jakichś zaporowych cen.
Cena wody i ścieków obecnie jest najniższa w gminie. Instalacja jest w złym stanie i
oczyszczalnia wymaga nakładów inwestycyjnych. Wypowiedzenie obecnemu operatorowi
umowy nie jest prosta sprawą, ponieważ obowiązują tam też warunki kodeksu cywilnego.
Dopiero po 6 miesiącach możemy złożyć wypowiedzenie.
Jan Prus – Przewodniczący Rady: czy są podejmowane kroki w sprawie przejęcia
oczyszczalni?
Robert Muri – prezes spółki Elektrociepłownia Rosnowo: na dzień dzisiejszy jesteśmy na
etapie załatwiania formalności prawno-pozwoleniowych i przepisywania tego na nowego
właściciela. Myślę, że w ciągu 2 miesięcy sprawa się rozstrzygnie.
Józefa Bieruta – Sołtys Sołectwa Manowo: proszę o rozwiązanie sprawy udzielania zaliczek
dla sołtysów.
Wójt: ja wyznaczę pracownika, który będzie dysponował zaliczkami dla sołtysów.
I przerwa – 1145 - 1215

Ad. II. 1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie w 2013 roku
Działalność Gminnego Ośrodka Kultury (w tym działalność świetlic i bibliotek) została
przedstawiona w formie prezentacji multimedialnej.

Plan GOK na 2013 rok ogółem - 909.570,00
Wykonanie dotacji

– 909.570,00

Biblioteki – (4 biblioteki) – 175.000,00
Świetlice – (7 świetlic)

– 236.570,00
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Gminny Ośrodek Kultury – 498.000,00
1. Wynagrodzenia w GOK – pięciu pracowników (dyrektor, księgowa ½ etatu, pracownik
gospodarczy, palacz c.o.- konserwator, sprzątaczka w klubie Rosnowo) – 160.513,00
- Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy) – 34.596,00
2. Wynagrodzenia Bibliotek – trzech pracowników – 99.114,00
- Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy) – 18.099,00
3. Wynagrodzenia Świetlic – 9 pracowników- (9 instruktorów)– 171.200,00
- Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy) – 33.410,00
4. ZFŚS dla 17-tu pracowników oraz trzech emerytów – 16.910,00
5. Umowy zlecenia i o dzieło w tym (6-u stałych instruktorów): instruktor tańca, śpiewu,
muzycznych, plastycznych i inne zlecenia związane z organizacją wszystkich imprez. Od
października 2013 r. prowadzone są warsztaty teatralne dla dzieci w Rosnowie - 83
624,00
6. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia bhp) – 3.381,00
7. Zakupy na różne imprezy w GOK, w 4 Bibliotekach i w 8 Świetlicach – 117.075,00
•

Spotkanie Noworoczne,

•

Ferie zimowe dla dzieci w świetlicach-współorganizowane z GKRPA w Manowie
i Radami Sołeckimi,

•

VI Regionalny
w Rosnowie,

Przegląd

Ludowych

Form

Teatralnych

„Spod

•

Wieczór Kobiet w Rosnowie,

•

Galeria „Na Zakręcie” – kurs rysunku studyjnego,

•

Wystawa prac fotograficznych Alicji Reiske w Galerii na Zakręcie,

•

Gminny konkurs recytatorski – Ptaki i Ptaszki Polne,

•

Przegląd zespołów „Rozśpiewana Gmina”,

•

Gminny konkurs recytatorski – „Ewusie”,

•

Gminny Dzień Seniora,

•

Powiatowe eliminacje zespołów tanecznych z Rosnowa,

•

Otwarcie sezonu-Kamienne Kręgi,

Strzechy”

•

Wystawa prac plastycznych Uniwersytetu III Wieku z Koszalina w Galerii na
Zakręcie,

•

Wystawa prac mieszkańców Gminy Manowo „Radość Tworzenia” w Galerii na
Zakręcie – Ratusz w Koszalinie,

•

Jubileusz 40-lecia Gminy Manowo,

•

Cewlińska Majówka z Flagą,

•

Jubileusz 10-lecia Filii Bibliotecznej w Rosnowie,

•

Rodzinny festyn Integracyjny w ramach Kampanii „Postaw na Rodzinę”,

•

Zakończenie sezonu tanecznego,

•

Piknik integracyjny dla niepełnosprawnych,
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•

I Regionalny Przegląd Piosenki i Twórczości Ludowej im. Władysława Króla,

•

Dożynki gminne,

•

Dożynki powiatowe,

•

Święto Niepodległości,

•

Kapeliada Manowska,

•

Koncert świąteczny w wykonaniu zespołu Nestor i zespołów tanecznych,

•

Różne zakupy do GOK, 4-ch bibliotek oraz 8-u Świetlic (między innymi: środki
czystości, materiały biurowe i gospodarcze, narzędzia dla konserwatora, materiały
plastyczne na zajęcia z dziećmi i dorosłymi. Zakupiono drewniane regały na książki
do dwóch bibliotek, sprzęt kuchenny (patelnia elektryczna, kuchnia gazowa,
zmywarka i inne akcesoria do wyposażenia kuchni). Zakupiono 2 metalowe szafy na
dokumentację księgową, stojaki na rowery przy GOK w Wyszewie. Zakupiono stroje
dla zespołu Sąsiedzi zza Miedzy. Część funduszy zespół uzyskał od sponsorów. Zakup
kamizelek dla zespołu Nestor z Rosnowa oraz butów, kamizelek oraz fartuszków dla
zespołu Manowskie Malwy.

8. Zakupiono książki do 4-ch bibliotek (Rosnowo, Manowo, Wyszewo, Bonin), w tym
z dotacji Biblioteki Narodowej – 25 983,00
9. Na szkolenia pracowników wydano ogółem – 4 049,00
10. Na delegacje GOK, bibliotek i świetlic (ogółem 17-tu pracowników) oraz ryczałt
samochodowy (dyrektor GOK) – 4 321,00
11. Media (energia, woda,)zakup opału – 12.272,00
12. Ubezpieczenia budynków i mienia – 734,00
13. Remonty w GOK - remont sali i rynien na dachu w GOK Wyszewo, wymiana okien
w pomieszczeniach przedszkola TPD w Wyszewie, remont świetlicy w Rosnowie –
18.845,00
14. Usługi związane z działalnością GOK, 4-ch bibliotek i 8-u Świetlic (bankowe,
kominiarskie, ochrona elektroniczna- Lex-Crimen w GOK, świetlicach i bibliotekach,
informatyczne, ZETO, ZAIKS, komunalne, przewozu osób związane z wyjazdami
zespołów na przeglądy gminne, powiatowe i regionalne, usługi transportowe, muzyczne i
telekomunikacyjne, internetowe, wynajem pomieszczeń na filię biblioteczną w Boninie,
utrzymanie witryn internetowych i inne) – 103.635,00
15. Zakupy usług zdrowotnych (badania pracownicze) w GOK, bibliotekach i świetlicach –
1.610,00
16. Wpływy pozabudżetowe wyniosły ogółem – 21.093,27
Jan Prus – Przewodniczący Rady: oferta świetlic gminnych jest bardzo bogata i wymaga to
bardzo dużego zaangażowania i znajomości tematyki. Przybyło 120 dzieci i myślę, że ta
tendencja będzie się rozwijała. Również działalność biblioteki w Wyszeborzu spotkała się
z dużym zainteresowaniem, a świetlica w Wyszeborzu bardzo dobrze prosperuje. Uważam,
ze dla takich celów warto remontować nasze świetlice. Warto też zatrudniać opiekunów
świetlic, którzy przez swoją działalność przyciągają dzieci i młodzież. Należą się gratulacje i
podziękowania paniom zatrudnionym w GOK za prowadzenie takiej działalności.
Bogumiła Wasilewska – prezes Zarządu Stowarzyszenia Ziemi Manowskiej: chciałabym
dodać, że świetlice współpracują również z dorosłymi i warto się tym też pochwalić.

1

Maria Staciwa – dyrektor GOK: to prawda, ze za mało się chwalimy, ale zajęłoby to zbyt
dużo czasu.
Konstanty Dańczak – wiceprzewodniczący Rady: p. Marii Staciwie – dyrektor GOK należą
się wielkie podziękowania. Obserwuję, co dzieje się w świetlicy w Kretominie. Ponadto
chciałbym w imieniu RS i radnych zaproponować organizację dożynek gminnych
w Sołectwie Kretomino.
Radny Tomasz Padykuła: mieszkanka Wyszeborza, która przeprowadziła się z Koszalina
stwierdziła, że nie spodziewała się, że dzieci mogą być tak zaopiekowane w świetlicy
wiejskiej. Bardzo chwaliła działalność naszej świetlicy.
Radna Grażyna Góral: chciałabym pogratulować, że tyle dzieci uczęszcza do świetlic.
W ciągu kilku ostatnich lat świetlice zmieniły swoje oblicze. Gratuluję Pani dyrektor i
pracownikom świetlic i życzę dalszych sukcesów.
Wójt: cieszy mnie to, że to Państwo widzicie i dziękujecie. Widzicie tę pracę na co dzień i ją
doceniacie. Nie jest to praca wysokopłatna, a Panie popołudniu poświęcają czas innym.
Ad. II. 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim
programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został omówiony na wspólnym
posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 24 stycznia 2014 roku. Czy do tego
projektu uchwały są jeszcze jakieś pytania lub wnioski? Nie widzę, przechodzimy do
głosowania.
Uchwała otrzymała Nr XXXIX/264/2014, podjęta została jednogłośnie.
Podczas głosowania obecnych było 15 radnych
b) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Manowo,
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został omówiony na wspólnym
posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 24 stycznia 2014 roku. Czy do tego
projektu uchwały są jeszcze jakieś pytania lub wnioski? Nie widzę, przechodzimy do
głosowania.
Uchwała otrzymała Nr XXXIX/265/2014, podjęta została jednogłośnie.
Podczas głosowania obecnych było 15 radnych
c) zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
obowiązujących na terenie Gminy Manowo w 2014 roku,
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został omówiony na wspólnym
posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 24 stycznia 2014 roku. Czy do tego
projektu uchwały są jeszcze jakieś pytania lub wnioski? Nie widzę, przechodzimy do
głosowania.
Uchwała otrzymała Nr XXXIX/266/2014, podjęta została jednogłośnie.
Podczas głosowania obecnych było 15 radnych
d) wyrażenia zgody na przyjęcie od Powiatu Koszalińskiego zarządzania
przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w
granicach administracyjnych Gminy Manowo
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Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został omówiony na wspólnym
posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 24 stycznia 2014 roku. Czy do tego
projektu uchwały są jeszcze jakieś pytania lub wnioski? Nie widzę, przechodzimy do
głosowania.
Uchwała otrzymała Nr XXXIX/267/2014, podjęta została jednogłośnie.
Podczas głosowania obecnych było 15 radnych

Ad. II. 3. Wolne wnioski i informacje
Ryszard Wojtyniak – specjalista ds. wodociągów i kanalizacji:
• W tym roku dotarły do mnie informacje z prośbą o posypanie śliskich jezdni
(Rosnowo, Grzybniczka, Wyszewo). Po przyjeździe okazało się, że droga była
posypana i nie ma śliskości. Proszę w tej sprawie o pomoc sołtysów, by sołtysi
osobiście
zgłaszali konieczność usunięcia śliskości, aby wyeliminować
nieuzasadnione zgłoszenia, których koszty musi ponosić gmina.
• 28 stycznia był w Grzybnicy inspektor nadzoru budowlanego w sprawie drogi do
bloku zajętej przez jednego z właścicieli posesji. Okazało się, że ta droga stanowi
grunt rolny, a położone płyty nie istnieją w żadnym zapisie. W tej sytuacji inspektor
nie ma podstaw do interwencji. Właściciel posesji został poinformowany, że postawił
płot w niewłaściwym miejscu. Właściciel poprosił, aby ten plot pozostał na swoim
miejscu, natomiast w zamian poszerzy drogę z drugiej strony (przez usunięcie
skarpy). Poinformowałem właściciela, że płot powinien zostać postawiony
w odpowiednim miejscu, natomiast jego propozycję skonsultuję z radnymi.

Ad. II. 4. Odpowiedzi na interpelacje
Roman Kłosowski – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez radną
Grażynę Góral:
Oświetlenie w Manowie (droga na osiedle) – w II półroczu zlecimy zaprojektowanie
oświetlenia.

Radna Grażyna Góral: przy drogówce jest słup, a lampa jest odwrócona na podwórko.
Wystarczy skierować tę lampę w stronę chodnika. Ponadto przy zjeździe do ŚDS jest słup,
ale nie ma oświetlenia.
Wójt: w tym miejscu zamontujemy oprawę oświetleniową.

Ad. II.5. Zakończenie
Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady
XXXIX Sesji Rady Gminy Manowo.

Protokołowała:
Anna Drabik

