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PROTOKÓŁ Nr XLI/2014
Sesji Rady Gminy Manowo
odbytej w dniu 28 marca 2014 roku
Sesję rozpoczęto o godz. 1100, zakończono o godz. 1350. 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
2. Sekretarz Gminy
3. Skarbnik Gminy
4. Protokolant
-

Roman Kłosowski
Irena Oleksy
Bożena Tomaszewska
Anna Drabik

zainteresowani pracownicy Urzędu Gminy, goście zaproszeni oraz sołtysi wg załączonych list obecności.

Ad. I.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności Sesji
Otwarcia XLI Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Jan Prus i na podstawie listy obecności stwierdził
prawomocność Sesji. Na stan 15, obecnych było 15 radnych.
Zwolnienia:
• radna Grażyna Góra (1250),
• radny Daniel Sapilak (1315).
Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do przyjęcia porządku obrad.
Do porządku obrad uwag nie wniesiono.
Radna Barbara Zmuda-Trzebiatowska poprosiła, aby p. Wójt podczas składania sprawozdania z działalności w
okresie międzysesyjnym wyjaśnił sprawę przekazania Spółce Elektrociepłownia ogródków działkowych w
Rosnowie.
I. Sprawy regulaminowe:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności Sesji.
2. Przyjęcie protokołu XL 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. Bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe gminy.
2. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy Manowo na 2014 rok,
b) uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2014 – 2024,
c) wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Manowo na 2015 rok,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej,
e) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Manowo w 2014 roku,
f) przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 roku,
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g) przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań „Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2014” w 2013 roku,
h) zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia stałego okręgu wyborczego na
terenie Powiatu Koszalińskiego,
i) woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej,
j) nabycia lokali mieszkalnych.
3. Wolne wnioski i informacje.
4. Odpowiedzi na interpelacje.
5. Zakończenie.

Ad. I. 2. Przyjęcie protokołu XL Sesji Rady Gminy
Protokół XL sesji przyjęty został 15 głosami za (jednogłośnie).
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, 20 i 27 marca pełniłem dyżur w UG Manowo.
21 marca uczestniczyłem we wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy.
Ad. I. 4 Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym
Wójt przekazał następujące informacje:
Ogródki działkowe – w ewidencji gruntów stanowią one jedną działkę – ujęcie wody dla miejscowości
Rosnowo. Działka była we władaniu wojska. Część działki wykorzystywana była dla potrzeb ujęcia
wody, a pozostałą część stanowiło pole. W sposób nieformalny – i tak jest do dzisiaj - te tereny zostały
przeznaczone pod ogródki działkowe. Formalnie nigdy nie miały statusu ogródków działkowych.
Podporządkowane zostały stowarzyszeniu pn. Pracownicze Ogródki Działkowe. Po likwidacji jednostki
wojskowej ich właścicielem została WAM w Szczecinie. My również przejęliśmy ten teren jako jedną
działkę. Przekazaliśmy Spółce Elektrociepłownia jedną działkę z ujęciem wody i hydrofornią. W
poniedziałek chcemy się spotkać z dzierżawcami tych ogródków. Wspólnie z prezesem Spółki
przyjęliśmy stanowisko, że oddamy te działki w użyczenie albo w dzierżawę na 15 lat. Jedynym kosztem
dla użytkowników tych ogródków będzie refundacja podatku, jaki wniesie Spółka do gminy. To nie jest
duża kwota, ponieważ jest to grunt rolny. Uważam, że taka umowa nikogo nie krzywdzi. Nie chcemy
tego zbyć, ponieważ podziały są bardzo kosztowne. Spotkamy się i porozmawiamy - jesteśmy z prezesem
otwarci. Możemy nawet zawrzeć notarialną umowę – poradzimy się radcy prawnego. Nie ma tu żadnego
zamachu, chcemy aby użytkownicy korzystali z działek na dotychczasowych zasadach. Ani gmina, ani
Spółka nie chcemy zrobić na tym żadnego interesu, bo Spółka została powołana w innym celu.
Byłem na spotkaniu w sprawie drogi krajowej nr 11. Otrzymałem informację, że jest realna możliwość
wykonania lewoskrętu do Wyszeborza w najbliższym czasie (jeśli szerokość drogi nie będzie mniejsza
niż 8,5 m). W maju będą przemalowywane poziome linie. Podobnie sytuacja wygląda w Wyszewie
(interpelacja radnej Darii Stasiak) – w kwietniu będzie objazd tych odcinków dróg i postarają się znaleźć
rozwiązanie tego problemu. Jeśli chodzi o Kretomino (chodniki, nawierzchnia) i lewoskręt w Boninie –
nie ma szans na realizację. Wszystkie znaki pionowe i poziome będą realizowane w maju.
Aktualnie realizujemy 2 inwestycje. Prace adaptacyjne mieszkań socjalnych są zaawansowane w 70%.
Rozpoczęliśmy budowę wodociągu w Wyszewie.
Wnioski w sprawie oświetlenia – część będzie realizowana, natomiast pozostałe muszą przejść procedurę
projektową.
Kasyno w Rosnowie – nie ma emocji dotyczących porządku i bezpieczeństwa, natomiast chodzi o sprawy
rodzinne i moralne. Sporo osób bardzo mocno angażuje się finansowo w tę działalność. Mam sygnały, że
dochodzi do dramatów rodzinnych (przypadek zaciągnięcia kredytu, który został przegrany na
automatach). Staje się to bardzo trudnym tematem rodzinnym. Nasza Straż Gminna zareagowała 24
lutego – komendant wysłał w tej sprawie pismo do Komendanta Policji w Koszalinie oraz do naczelnika
Urzędu Celnego. Kancelaria prawno-finansowa kryje się za działalnością udostępniania automatów. My
ze swojej strony będziemy się starali kontrolować i sprawdzać. Jest to bardzo duży problem.
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Sytuacja finansowa gminy – sądziliśmy, że po wpłacie pierwszej raty podatku uda nam się spłacić więcej
zaległości. W miesiącach luty-marzec wypłacane są przez Urząd trzynastki (we wszystkich placówkach
gminnych jest ok. 200 osób). Z tego tytułu ponosimy bardzo wysokie koszty. Staramy się, aby zaległości
z 2013 roku zostały spłacone jak najszybciej.
Ad. I. 5. Informacja Skarbnika o sytuacji finansowej gminy
Informację o stanie finansowym Gminy przedstawiła Bożena Tomaszewska – skarbnik gminy. Informacja
stanowi załącznik do protokołu.
Radny Tomasz Padykuła: faktur za opał w Gimnazjum w Manowie nie udało się zapłacić?
Bożena Tomaszewska – skarbnik gminy: nie, na początku kwietnia zapłacimy faktury za olej opałowy.
Wójt: w okresie międzysesyjnym siedziba Straży Gminnej została przeniesiona do pomieszczeń po byłym
posterunku policji w Manowie.
Bożena Tomaszewska – skarbnik gminy: w związku z wnioskiem Komisji Rewizyjnej, dotyczącym zaległości
z tytułu czynszów chciałabym poinformować, że radca prawny przygotował wzór ugody w sprawie
regulowania należności wobec gminy. Jeśli dłużnicy (9 osób) wyrażą wolę przystąpienia do ugody zostanie
podpisana między nimi a gminą umowa.
Jan Prus – Przewodniczący Rady: czy zaległe faktury zeszłoroczne nie będą skutkowały karami odsetkowymi?
Wójt: w chwili obecnej nie ma takiego zagrożenia.
Radny Leszek Kondrat: byłem na spotkaniu w Szkole Podstawowej w Rosnowie. Jedna z osób mocno
nalegała na przeprowadzenie remontu schodów. Na remonty dachu i schodów są potrzebne dosyć duże środki.
Czy będą na ten cel pieniądze?
Wójt: jest pełna autonomia dyrektorów szkół. Szkoły mają swój budżet, który Państwo na mój wniosek
zatwierdziliście. Jeżeli koszt remontu przekracza możliwości finansowe Szkoły, wówczas Pani dyrektor
zwraca się na piśmie do Wójta o przyznanie dodatkowych środków na poprawę bezpieczeństwa. Na tę chwilę
wszyscy dyrektorzy załatwiają te sprawy w zakresie własnego budżetu.
Radny Andrzej Sokalski: jakie powinny być wpływy za śmieci?
Bożena Tomaszewska – skarbnik gminy: w informacji kwietniowej podamy wysokość przypisu za śmieci.
Wpływy za śmieci są na zadowalającym poziomie.
Radna Daria Stasiak: faktura Orange Polska na kwotę 9.000 zł. Czy to jest miesięczna opłata za telefony?
Irena Oleksy – sekretarz gminy: jest to dwumiesięczna oplata za telefony stacjonarne UG i wszystkich
jednostek organizacyjnych gminy.
Radna Barbara Zmuda-Trzebiatowska: proszę o sprawdzenie po przerwie, w jakiej wysokości zostały
zatwierdzone środki na remonty w SP w Rosnowie.
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,
Data uchwały

Uchwała w sprawie

Informacja o realizacji

1.

XL/268/2014
28 lutego 2014

ustanowienia wieloletniego programu
osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc
gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-

Zrealizowana, została przesłana do do
Wojewody Zachodniopomorskiego
oraz wystąpiono z wnioskiem do
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2020

Redakcji Dziennika Urzędowego
celem opublikowania

Ad.I.7. Informacja z pracy komisji RG w okresie międzysesyjnym
Grażyna Góral – Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej: w SP w Rosnowie odbyły się Dni Otwarte.
Potrzeby tej placówki są duże. Najpilniejszą sprawa jest wymiana wykładziny na ostatnim piętrze oraz remont
dachu i ocieplenie budynku. Ocieplenie obiektu powinno być poprzedzone remontem instalacji grzewczej.
Tam jest stara instalacja, która powoduje wysokie koszty ogrzewania.
Andrzej Sokalski – Przewodniczący komisji Rewizyjnej: dzisiaj przed sesją odbyło się spotkanie Komisji
Rewizyjnej, na którym analizowaliśmy umowy zlecenia zawierane przez Urząd. W 2013 roku gmina wydała
na koszenie terenów zielonych 50.464 zł. Okazało się, że dwie miejscowości nie maja własnej kosiarki –
Rosnowo i Manowo. Przyjęte było, aby każde sołectwo miało własne kosiarki, by we własnym zakresie dbać
o estetykę miejscowości. W Boninie jest 14 ha gminnych do wykoszenia, w Cewlinie – 1,66 ha, w
Dęborogach 4 ary, w Grzybnicy 0,58 ha, w Kretominie 2 ha, w Manowie 1 ha, w Rosnowie 2 ha, w Wyszewie
1,35 ha, w Wyszeborzu 1,32 ha. Razem jest ok 24 ha, na wykoszenie których wydajemy ok. 50.000 zł. Środki
te w rzeczywistości przeznaczamy na 3 miejscowości. W Boninie gmina wykasza tereny na kwotę 3.400 zł
miesięcznie przez 5 miesięcy, w Rosnowie na kwotę 3.587 zł (razem 17.500) i w Manowie za 5 miesięcy
10.600 zł. Komisja Rewizyjna wnosi o zakup kosiarek przez Sołectwo Manowo oraz przez Osiedle Rosnowo.
Kretomino ma 2 ha i sobie radzi z koszeniem we własnym zakresie, przy pomocy pracownika
interwencyjnego. Komisja Rewizyjna stoi na stanowisku, że wydatki na koszenie są zbyt wysokie.
Wójt: wczoraj Pan Łuczkanin rozpoczął prace naprawcze dróg na terenie gminy.

Ad.I.8. Interpelacje i zapytania
Radna Grażyna Góral:
Proszę o przycięcie drzew przy drodze do kamienicy w Manowie.
Przy drodze gminnej między Nadleśnictwem i restauracją gałęzie drzew wchodzą w linie energetyczne.
Mieszkańcy kamienicy w Manowie zwracają się z prośbą o naprawę dachu.
Radna Barbara Zmuda-Trzebiatowska:
➢ Na posiedzeniu Komisji mówiłam o smrodzie wydzielającym się z oczyszczalni w Rosnowie. Czy
podjęto w tej sprawie jakieś działania?
Radny Tomasz Padykuła:
➢ Proszę o postawienie znaków informacyjnych dotyczących numerów posesji przy drogach
odchodzących od drogi powiatowej w Wyszeborzu.
➢ Proszę o przekazanie podziękowań p. Reginie Osmulskiej za wkład pracy, jaki włożyła w sprawę,
którą Pan dopiął we wtorek (podpisanie aktu notarialnego).
Radny Konstanty Dańczak:
➢ Na ulicy Poziomkowej w Kretominie znajduje się nielegalne wysypisko śmieci.
➢ Mieszkańcy Kretomina narzekają na brak oświetlenia. Mamy prawie 3,5 km dróg szutrowych
nieoświetlonych. Prosimy o zaplanowanie środków na oświetlenie tych ulic.
Radny Andrzej Sokalski:
➢ Co będzie ze znakiem podświetlanym koło p. Drabenta i lampą solarną na skrzyżowaniu.
Wójt: sprawa znaków jest możliwa do zrealizowania, natomiast postawienie lampy solarnej w tym miejscu
musi zostać jeszcze przeanalizowane.

Ad.I.9. Trybuna obywatelska
Sylwia Krępeć – Sołtys Sołectwa Wyszewo:
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➢ Teren przy OSP w Wyszewie – strażacy nie bardzo dbają o ten teren, dlatego pracownicy w ramach
prac społecznie użytecznych zajmują się utrzymaniem porządku. Słup energetyczny ze skrzynką z
licznikiem jest bardzo kruchy, a obudowa licznika nie jest stabilna i spada. Właściciel terenu (gmina)
musi ten problem zgłosić do zakładu energetycznego.
➢ Koszenie – my kosimy tereny w Wyszewie na całej długości, jeśli jest taka potrzeba. Mamy 2 kosiarki
i radzimy sobie sami.
Radny Andrzej Sokalski: Komisja Rewizyjna ma na uwadze to, że mając w Sołectwie do dyspozycji kosiarkę
można reagować na bieżąco. Komisja wnosi, aby wszystkie sołectwa miały kosiarki i były odpowiedzialne za
swoją miejscowość.
Wójt: z Powiatowego Urzędu Pracy otrzymaliśmy 5 pracowników interwencyjnych. Jest 2 panów – z
Wyszeborza i z Rosnowa, którzy zajmą się wykaszaniem terenów należących do gminy. Dokupimy jeszcze
jedną kosiarkę. Sołtysi będą z wyprzedzeniem zgłaszać potrzeby w zakresie wykaszania, a p. Wojtyniak
skieruje pracowników. W Boninie jest bardzo duży areał i ręczne koszenie nie jest możliwe. W Rosnowie
obok Orlika mamy ok. 0,30 ha i tego terenu również ręczną kosiarką nie wykosimy. Będziemy starali się jak
najwięcej terenów wykaszać własnymi środkami, natomiast zlecać będziemy w przypadku, kiedy wykoszenie
we własnym zakresie nie będzie możliwe.
Robert Murii – Prezes Spółki Elektrociepłownia Rosnowo: od tego roku oczyszczalnia jest pod naszą
jurysdykcją, chociaż jeszcze nie mamy praw operatorskich. Musimy przestrzegać umów, ale jest już ustalona
koncepcja. W Rosnowie problem stanowi sieć kanalizacyjna i oczyszczalnia. Sieć kanalizacyjna w okresie
zimowym praktycznie nie funkcjonuje. W momencie, kiedy przychodzą deszcze wszystko spływa do
oczyszczalni, która nie radzi sobie z przetwarzaniem. Wczoraj rozmawiałem z przedstawicielem Hydroniki i
pewne prace zostały już rozpoczęte. W przyszłym tygodniu jest obiecany dodatkowy natleniacz na rów, rów
ma być oczyszczony, bakterie nowe zostały dowiezione. Dajcie mi Państwo trochę czasu. Sytuacja jest już w
części opanowana. Pewne sprawy dotyczące remontów i unowocześnień są już przedyskutowane z
operatorem. Będę to nadzorował i w każdą sprawę ingerował. Przepraszam mieszkańców Rosnowa za tę
sytuację, ale w obecnej sytuacji nie potrafimy tych problemów uniknąć, ale będzie to monitorowane.
Józefa Bieruta – Sołtys Sołectwa Manowo:
➢ Rozmawiałam z osobami zamieszkującymi w parku. Sytuacja jest bardzo trudna i muszą tam
mieszkać. Mężczyzna jest po 3 wylewach, a kobieta pracuje w PZD. Trochę zostało uprzątnięte, ale
kobieta obiecuje, że uporządkuje teren, ale prosi o cierpliwość. Obecnie niewiele może zrobić, bo
pracuje i zajmuje się mężem. Rozmawiałam z kierownik GOPS, która sprawdzi, czy można udzielić
pomocy tej rodzinie.
➢ Koszenie traw – jeśli kupię kosiarkę, to nie mam komu jej powierzyć. Zatrudnione są trzy kobiety,
które do koszenia nie mają predyspozycji. Z wcześniejszych doświadczeń wiem, że po pierwszym
koszeniu sprzęt będzie zniszczony. Często kupujemy narzędzia do pracy, bo ciągle giną. Jesli kupimy
kosiarkę, to i tak będziemy musieli zatrudnić kogoś na zlecenie. To też nie jest dobre rozwiązanie
problemu.
Radny Andrzej Sokalski: rozmawialiśmy na ten temat z p. Wojtyniakiem. Jeśli zostanie zakupiona kosiarka, to
p. Wojtyniak zajmie się znalezieniem osoby do koszenia.
Radny Sławomir Jamka: 8 marca w Rosnowie odbyła się impreza z okazji Dnia Kobiet. Udział wzięło ok. 100
pań. Program imprezy był bardzo bogaty. Dziękuję p. Marii Staciwie, która była współorganizatorem, Kołu nr
7 ZŻWP oraz radzie Osiedla.
Radna Barbara Zmuda-Trzebiatowska:
➢ Razem z p. Grażyną Góral oraz p. Darią Stasiak uczestniczyłyśmy w VII Przeglądzie Ludowym
Małych Form Teatralnych „Spod Strzechy” organizowanym przez GOK w Wyszewie. Było naprawdę
fanie, ale nie będę chwalić, bo mi było wstyd i przykro. Był prezydent z Koszalina, a od nas byłyśmy
tylko trzy. Ponownie apeluję o uczestniczenie w imprezach gminnych, bo ludzie wkładają w
organizację tyle pracy i powinniśmy swoją obecnością to docenić. Nikt nie musi uczestniczyć w całej
imprezie, ale fakt przybycia jest dla organizatorów głębokim wyróżnieniem.
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Genowefa Pelikan – kierownik GOPS: Dzień seniora odbędzie się 25 kwietnia. Czy jest możliwość
przesunięcia sesji na wcześniejszą godzinę lub przełożyć na czwartek?
Mieczysław Siwiec – redaktor gazety manowskiej „Gmina nad Radwią”: my nie dostajemy do gazety
informacji na temat imprez na terenie gminy. Kila osób tylko przysyła informacje (A. Sokalski, B. ZmudaTrzebiatowska, D. Stasiak). Przecież w każdym Sołectwie coś się dzieje. Proszę zawiadamiać nas o
imprezach, wtedy postaram się kogoś wysłać, ponieważ przysyłane do nas zdjęcia są bardzo niskiej jakości.

I przerwa – 1200 - 1230

Ad. II. 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe gminy
Nadkom. Henryk Fabian - Komendant II Komisariatu Policji w Koszalinie przedstawił
informację nt. bezpieczeństwa w 2013 roku. Sprawozdanie stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Genowefa Pelikan – Kierownik GOPS: jeśli jest potrzeba wyjazdu na zgłoszenie i jest niezbędny policjant. Co
w takiej sytuacji zrobić, jeśli policjant ze Świeszyna nie ma takich możliwości?
Nadkom. Henryk Fabian - Komendant Komisariatu Policji II w Koszalinie: należy dzwonić
do II Komisariatu w Koszalinie i poprosić o patrol. Nie możemy obiecać, że zawsze patrol
pojedzie, bo może się zdarzyć sytuacja, że wszyscy będą na interwencji. Borykamy się z
trudnościami kadrowymi, ale pod koniec roku (listopad) powinniśmy uzupełnić stany
etatowe do 97% stanu.
Piotr Tafelski – Komendant Straży Gminnej w Manowie podziękował za nową siedzibę Straży oraz
przedstawił informację nt. bezpieczeństwa w 2013 roku. Sprawozdanie stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Paweł Teterycz: wcześniej Komendant Policji mówił o bezpieczeństwie w ruchu drogowym –
przedstawił tę sytuację jako bardzo złą. Jeżeli chodzi o drogę nr 11 na obszarze gminy
Manowo (od Kretomina do Grzybnicy), w zeszłym roku doszło tam do 9 wypadków
drogowych, 1 osoba poniosła śmierć (w Mostowie) oraz 39 kolizji. W porównaniu do lat
ubiegłych (5-10 lat temu) jest znaczny spadek, ponieważ w czasie sezonu było 4-5
wypadków dziennie i wiele ofiar śmiertelnych. W skali roku na terenie całego powiatu
koszalińskiego mamy 12 ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Głównymi
przyczynami wypadków jest nadmierna prędkość i wymuszenie pierwszeństwa przejazdu.
Od momentu postawienia słupa kontrolnego nie została odnotowana nawet jedna kolizja.
Urządzenia fotoradarowe przyczyniły się w dużej mierze do poprawy bezpieczeństwa. Nie
jest zła sytuacja, ale trzeba robić wszystko, aby wypadków było mniej. W porównaniu do
lat ubiegłych jest potężny spadek, ale jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia.
Jeśli chodzi o znaki drogowe – lewoskręty do Wyszeborza, Wyszewa i przeniesienie znaków
w Kretominie – pomogę, żeby te urządzenia powstały jak najszybciej, a zmiana organizacji
ruchu w Kretominie jest bardzo potrzebna.
Radny Tomasz Padykuła: jaki jest odsetek odmowy wskazania sprawcy wykroczenia?
Piotr Tafelski – Komendant Straży Gminnej w Manowie: to zależy od aktualnego nasilenia
medialnego. Wszyscy otrzymujący wezwanie sprawdzają informacje w internecie. Zdarza
się nawet 80-90% odmów. Na nardzie w Komendzie Miejskiej doszliśmy do wniosku, że
postaramy się robić zdjęcia umożliwiające identyfikację osoby. Osoba prowadząca
postępowanie dokonuje oceny materiału dowodowego. Zdjęcie z fotoradaru i wizerunek
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osoby uzyskany z wydziału spraw obywatelskich jest materiałem dowodowym. Jeśli
według mojej oceny osoba ze zdjęcia jest tą osobą, to mogę kierować wniosek do sądu.
Paweł Teterycz: wyrok Sądu Najwyższego nikogo nie uszczęśliwił. Nie wiem czemu ma
służyć, bo pozwala sprawcy nie przyznawać się do tego, że jechał. Sprawa ma być
skierowana do Policji, która ma rok na przeprowadzenie postępowania. Tony takich spraw
będą wpływały do Policji. Komendant Główny wydał wytyczne dotyczące kontroli ruchu
drogowego – rejestracji przez straże gminne wykroczeń za pomocą urządzeń samoczynnie
rejestrujących. Tam są obwarowane pewne elementy. Każdy komendant musi przedstawić
plan kontroli, który musi być zatwierdzony przez komendanta miejskiego (ma on wpływ na
ten plan i może go zatwierdzić, bądź nie). Przeszkód dla straży gminnych w zakresie
kontroli ruchu drogowego jest coraz więcej. Tendencja jest taka, żeby straże wyeliminować
z rejestracji wykroczeń w zakresie kontroli ruchu drogowego.
Piotr Tafelski – Komendant Straży Gminnej w Manowie: do tej pory w 2014 roku
skierowaliśmy 50 wniosków do sądu o ukaranie i zostały przyjęte (w tym 1 wniosek o
ukaranie za nieczystości płynne), nałożyliśmy ok. 1500 mandatów (do tej pory wpłacono
ok. 60%).
Roman Młodzik – były prezes Zarządu OSP Wyszewo przedstawił informację z zakresu zabezpieczenia
przeciwpożarowego gminy Manowo. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radosław Michalski – Naczelnik OSP Wyszewo: dziękujemy za pomoc w pozyskaniu samochodu
ciężarowego marki Star, dzięki któremu mogliśmy wymienić jednostkę silnikową do Stara 244, który obecnie
zaczął prawidłowo funkcjonować i nie ma żadnych problemów. W ubiegłym roku wyjeżdżaliśmy 14 razy do
akcji związanych z gaszeniem pożarów, zabezpieczaliśmy imprezy na terenie gminy Manowo. W większości
były to mecze. W tym roku mamy już 7 wyjazdów i za każdym razem jest pełna obsada. Mamy dosyć duże
plany związane z rozwojem naszej jednostki w Wyszewie. W tym roku ubiegaliśmy się o dotacje z Urzędu
Gminy w wys. 91.000 zł. Wstępnie zaplanowaliśmy wydatki na 2014 rok (10.000 zł to koszty stałe – opłaty,
paliwo, ekwiwalent dla strażaków; 15.000 zł chcemy przeznaczyć na modernizację remizy – budowa
sanitariatu, zabudowanie posadzki; 35.000 zł – zakup sprzętu ratownictwa technicznego drogowego
potrzebnego po to, aby wejść do krajowego systemu ratownictwa, zakup sprzętu pożarniczego – drabina,
aparaty powietrzne, umundurowanie, bosaki, lampy itp.; 5.000 zł chcemy przeznaczyć na zakup sprzętu do
ćwiczeń).
W Wyszewie jest bardzo dużo młodzieży i chętnych do przystąpienia do jednostki. Mamy 7 kandydatów,
którzy odbędą kurs podstawowy. Taki osoby należy wyposażyć w mundury. Aby zmotywować pewne
działania osób w jednostce mamy propozycję ustalenia stawek za wyjazd do pożaru. Stawka maksymalna to
20 zł za wyjazd dla strażaka po podstawowym szkoleniu. Chcielibyśmy zmienić na 10 zł za godzinę.
Szkolenie podstawowe + ratownik techniczny – 11 zł. Szkolenie podstawowe + 2 szkolenia - 12 zł. Szkolenie
podstawowe + ratownik techniczny + 3 dowolne kursy – 14 zł. Komplet szkoleń (podstawowe, techniczne,
kierowców, wodne, dowódców, naczelników i ratownictwa medycznego) – 18 zł. W taki sposób chcielibyśmy
wypłacać strażakom pieniądze. Kolejną rzeczą jest sprawa dbałości o sprzęt. Mamy 2 osoby obsługujące
samochód. Za każdym razem przeprowadzają obsługę techniczną pojazdu. Tym osobom chcielibyśmy
wypłacać ekwiwalent w wysokości 200 zł miesięcznie.
Mamy zaplanowany cykl szkoleń strażaków. Jeśli któryś ze strażaków ma niekompletny strój jednostka jest
wycofywana z akcji.
Deklarujemy również zabezpieczenie imprez masowych. Mam prośbę do Komendanta Straży – strażacy nie są
osobami, które pełnią funkcję osób porządkowych. Będziemy zawsze stali na stanowisku, że możemy pomóc,
ale nie ma mowy o tym , że będziemy kierowali ruchem bądź pilnowali porządku.
Radny Leszek Kondrat: w zeszłym roku na diety przeznaczono 10.000 zł, a według nowych stawek jakie będą
koszty?
Radosław Michalski – Naczelnik OSP Wyszewo: 10.000 zł, dlatego że niektóre osoby postanowiły zrzec się
swoich stawek.

8

Radny Leszek Kondrat: ze sprzętem i umundurowaniem nie macie żadnych problemów i obawy o wycofanie z
akcji?
Radosław Michalski – Naczelnik OSP Wyszewo: mamy 2 samochody po 6 miejsc, a wyposażenie dla 9 osób i
tylko tylu strażaków możemy wysłać do akcji. Mamy w planie zakup wyposażenia. Po inspekcji PSP
stwierdzono braki, które musimy uzupełnić. Będziemy się starać również o zakup nowego samochodu.
Radny Leszek Kondrat: w sprawie zabezpieczenia imprez mówił Pan, że strażacy nie są od kierowania ruchem
i utrzymania prządku. Co strażacy mają tam robić?
Radosław Michalski – Naczelnik OSP Wyszewo: zgodnie z przepisami na imprezach masowych musi być
zabezpieczenie przeciwpożarowe. Od kierowania ruchem są służby porządkowe. W wypadkach strażacy
kierują ruchem do momentu przyjazdu policji.
Następnie Wójt oraz Przewodniczący Rady podziękowali dotychczasowemu prezesowi OSP Romanowi
Młodzikowi za wieloletnią służbę w OSP Wyszewo.
Ad. II. 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy Manowo na 2014 rok,
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu
stałych Komisji Rady Gminy w dniu 21 marca 2014 roku. Czy do tego projektu uchwały są
jeszcze jakieś pytania lub wnioski? Nie widzę, przechodzimy do głosowania.
Uchwała otrzymała Nr XLI/269/2014, podjęta została jednogłośnie.
Podczas głosowania obecnych było 13 radnych
b) uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2014 – 2024,
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu
stałych Komisji Rady Gminy w dniu 21 marca 2014 roku. Czy do tego projektu uchwały są
jeszcze jakieś pytania lub wnioski? Nie widzę, przechodzimy do głosowania.
Uchwała otrzymała Nr XLI/270/2014, podjęta została jednogłośnie.
Podczas głosowania obecnych było 13 radnych
c) wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Manowo na 2015
rok,
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu
stałych Komisji Rady Gminy w dniu 21 marca 2014 roku. Czy do tego projektu uchwały są
jeszcze jakieś pytania lub wnioski? Nie widzę, przechodzimy do głosowania.
Uchwała otrzymała Nr XLI/271/2014, podjęta została 12 głosami za, przy 1 wstrzymującym się.
Podczas głosowania obecnych było 13 radnych
d) zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej,
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu
stałych Komisji Rady Gminy w dniu 21 marca 2014 roku. Czy do tego projektu uchwały są
jeszcze jakieś pytania lub wnioski? Nie widzę, przechodzimy do głosowania.
Uchwała otrzymała Nr XLI/272/2014, podjęta została jednogłośnie.
Podczas głosowania obecnych było 13 radnych
e) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Manowo w 2014 roku,
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu
stałych Komisji Rady Gminy w dniu 21 marca 2014 roku. Czy do tego projektu uchwały są
jeszcze jakieś pytania lub wnioski? Nie widzę, przechodzimy do głosowania.
Uchwała otrzymała Nr XLI/273/2014, podjęta została jednogłośnie.
Podczas głosowania obecnych było 13 radnych
f) przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w 2013 roku,
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu
stałych Komisji Rady Gminy w dniu 21 marca 2014 roku. Czy do tego projektu uchwały są
jeszcze jakieś pytania lub wnioski? Nie widzę, przechodzimy do głosowania.
Uchwała otrzymała Nr XLI/274/2014, podjęta została jednogłośnie.
Podczas głosowania obecnych było 13 radnych
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g) przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań
„Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2014” w
2013 roku,
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu
stałych Komisji Rady Gminy w dniu 21 marca 2014 roku. Czy do tego projektu uchwały są
jeszcze jakieś pytania lub wnioski? Nie widzę, przechodzimy do głosowania.
Uchwała otrzymała Nr XLI/275/2014, podjęta została jednogłośnie.
Podczas głosowania obecnych było 13 radnych
h) zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia stałego okręgu
wyborczego na terenie Powiatu Koszalińskiego,
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu
stałych Komisji Rady Gminy w dniu 21 marca 2014 roku. Czy do tego projektu uchwały są
jeszcze jakieś pytania lub wnioski? Nie widzę, przechodzimy do głosowania.
Uchwała otrzymała Nr XLI/276/2014, podjęta została jednogłośnie.
Podczas głosowania obecnych było 13 radnych
i) woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej,
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu
stałych Komisji Rady Gminy w dniu 21 marca 2014 roku. Czy do tego projektu uchwały są
jeszcze jakieś pytania lub wnioski? Nie widzę, przechodzimy do głosowania.
Uchwała otrzymała Nr XLI/277/2014, podjęta została jednogłośnie.
Podczas głosowania obecnych było 13 radnych
j) nabycia lokali mieszkalnych
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu
stałych Komisji Rady Gminy w dniu 21 marca 2014 roku. Czy do tego projektu uchwały są
jeszcze jakieś pytania lub wnioski? Nie widzę, przechodzimy do głosowania.
Uchwała otrzymała Nr XLI/278/2014, podjęta została jednogłośnie.
Podczas głosowania obecnych było 13 radnych
Ad. II. 3. Wolne wnioski i informacje
Jan Prus – Przewodniczący Rady:
• do 30 kwietnia radni mają obowiązek złożyć oświadczenie majątkowe,
• Spartakiada w Polanowie – proszę o zgłaszanie się chętnych. Jeśli nikt się nie zgłosi to zrezygnujemy
z udziału.
• W ramach konkursu na Sołtysa Roku ogłoszonego przez ZUW Rada Gminy proponuje zgłoszenie
kandydatury Konstantego Dańczaka. Pan A. Sokalski wraz z Radą Sołecką zajmie się wskazaniem
osiągnięć w pracy na rzecz Sołectwa.
Radny Konstanty Dańczak: dziękuję wszystkim radnym za zaufanie.
Bożena Tomaszewska – skarbnik gminy: w odpowiedzi na zapytanie p. Barbary Zmudy-Trzebiatowskiej
środki na wydatki remontowe szkól przedstawiają się następująco:
• SP Rosnowo – 20.000 zł (w projekcie było 110.000 zł),
• Gimnazjum – 15.000 zł (w projekcie było 50.000 zł),
• SP Bonin – 10.000 zł (w projekcie było 20.000 zł),
• Przedszkola – po 6.000 zł (w projekcie Bonin miał 40.000 zł, a Rosnowo 26.000 zł). Środki te zostaną
uzupełnione z dotacji z budżetu państwa.

Ad. II. 4. Odpowiedzi na interpelacje
Roman Kłosowski – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez:
G. Góral:
• Drzewa przy kamienicy i za Nadleśnictwem – po niedzieli przyjrzymy się, co należy tam zrobić.
• Remont dachu w kamienicy – przekładamy do już trzeci rok. Tam również trzeba zrobić kominy.
Wątpię, żeby w tym roku udało nam się przeprowadzić większy remont. Wykonamy tylko prace
zabezpieczające przed przeciekaniem.
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➢ B. Zmudę-Trzebiatowską:
• Smród z oczyszczalni – pan prezes już odpowiedział.
➢ T. Padykułę
• Numery posesji – w niektórych miejscowościach już to robimy. Tam, gdzie będzie taka potrzeba,
to będziemy wykonywali.
• Podziękujemy p. Reginie Osmulskiej. Miała poważną operację i przez kilka miesięcy nie będzie
jej w pracy. Życzymy jej zdrowia i mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze.
➢ K. Dańczaka:
• Nielegalne wysypisko – mam nadzieję, że z Komendantem Straży Gminnej dojdziecie do
porozumienia i rozwiążecie problem.
• Oświetlenie w Kretominie– wiemy o tym od dawna i jeszcze powstają nowe ulice.
➢ P. Teterycza:
• P. Teterycz powiedział, że postara się w miarę szybko doprowadzić do spotkania z naczelnikiem
ze Szczecina, który wnioskuje o wszystkie takie propozycje. Po dokonaniu wizji lokalnej, komisja
złożona z policjantów prześle wniosek do GDDKiA o poprawę bezpieczeństwa. W takich
sytuacjach Zarząd Dróg zrobi wszystko, żeby to wykonać.
➢ S. Krępeć:
• Uszkodzony słup energetyczny – przekażemy tę sprawę do zakładu energetycznego.
➢ J. Bieruta:
• Samowola budowlana w Manowie – ten pan narobił tam bałaganu przez 25 lat. To nie były śmieci
z ostatniego okresu. Część została sprzątnięta, zostały wycięte krzaki i wszystko zostało
odsłonięte. Mam nadzieję, że Komendant zajmie się tą sprawą.

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

