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PROTOKÓŁ Nr XLIII/2014
Sesji Rady Gminy Manowo
odbytej w dniu 30 maja 2014 roku
Sesję rozpoczęto o godz. 1105, zakończono o godz. 1305. 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 XLII Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Jan Prus i na podstawie listy obecności stwierdził
prawomocność Sesji. Na stan 15, obecnych było 12 radnych.
Spóźnienia:
• radny Daniel Sapilak (1107),
• radny Andrzej Sokalski (1112),
• radny Stanisław Turowski (1115).
•
Zwolnienia:
• radny Leszek Kondrat (1245).
Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do przyjęcia porządku obrad.
Wójt wystąpił z wnioskiem o zniesienie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na
terenie gminy Manowo w 2014 roku z powodu braku ofert na ratowników.
Innych uwag do porządku obrad uwag nie wniesiono.

I. Sprawy regulaminowe:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności Sesji.
2. Przyjęcie protokołu XLII Sesji Rady Gminy.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Skarbnika o sytuacji finansowej gminy.
6. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
7. Informacja komisji RG z pracy w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Trybuna obywatelska.
II. Sprawy problemowe:
1. Przygotowanie Gminy Manowo do sezonu turystycznego oraz promocja gminy.
2. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy na 2014 rok,
b) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
c) zmiany „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Manowo na lata
2007 – 2032”,
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d) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Manowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
e) ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Manowo.
3. Wolne wnioski i informacje.
4. Odpowiedzi na interpelacje.
5. Zakończenie.
Ad. I. 2. Przyjęcie protokołu XLII Sesji Rady Gminy
Protokół XLII sesji przyjęty został 11 głosami za, przy 2 wstrzymujących się.
Ad. I. 3 Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym
Jan Prus – Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym zajmował się następującymi
sprawami:
9, 16 i 23 maja pełniłem dyżur w UG Manowo.
26 kwietnia w kościele w Manowie uczestniczyłem w uroczystym koncercie z okazji 5 rocznicy
powstania żeńskiego Chóru Kameralnego KANON z Cewlina. Również w tym dniu odbył się I wiosenny bieg
– Manowo 2014.
1 maja uczestniczyłem w biegach organizowanych przez Stowarzyszenie Forma Rosnowo.
2 maja brałem udział w Majówce z Flagą w Cewlinie.
4 maja brałem udział w obchodach Dni Wyszewa.
16 maja uczestniczyłem w uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie p. Danieli i
Aleksandrowi Fil z Wyszewa oraz Bernardowi i Jadwidze Bobrowicz z Rosnowa.
17 maja brałem udział w rozpoczęciu sezonu turystycznego na Kamiennych Kręgach.
23 maja uczestniczyłem we wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy Manowo.
Ad. I. 4 Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym
Wójt przekazał następujące informacje:
Aktualnie realizujemy 2 inwestycje:
• Wodociąg w Wyszewie.
• Adaptacja mieszkań komunalnych w Boninie - prace są już na ukończeniu.
Podpisałem dwie umowy z p. Marszałkiem:
• Fotowoltaika na dwa obiekty: sala gimnastyczna w Manowie i budynek sportowy na
stadionie
w Manowie,
• Sieć wodociągową w Cewlinie (działki) i w Manowie (teren po boisku) oraz sieć
kanalizacyjną w Manowie.
Łącznie otrzymamy dofinansowanie ok. 700.000 zł.
Odbył się przetarg na budowę drogi powiatowej w Wyszewie. Urząd Gminy Manowo jest inwestorem.
Wpłynęły cztery oferty. Wygrała firma Skanska. Koszt inwestora – 3.200.000 zł, po przetargu kwota
wynosi 2.286.000 zł. Do tej pory nie było odwołań od przetargu i należy się spodziewać, że bardzo
szybko podpiszemy umowę.
Kończymy adaptację mieszkań w Boninie, w związku z tym proszę Komisję Mieszkaniową o spotkanie
10-minutowe w przerwie sesji lub po sesji, w celu omówienia strategii przydziału mieszkań.
Zapraszam Państwa na dzień 6 czerwca na godzinę 12.00 na otwarcie „Alei dębów” do Bonina (droga
gminna prowadząca od starego ZDZ do Dzierżęcinki). Zostało posadzonych 187 dębów.
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 Sławomir Jamka: niepokojące są wysokie zaległości w stosunku do firmy Energa – ponad 125.000 zł i
ok. 70.000 zł oraz w stosunku do MWiK i PKS. Jakie są perspektywy uregulowania tych zobowiązań?
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Bożena Tomaszewska – skarbnik gminy: będziemy się starali te zobowiązania po jednej lub dwóch fakturach
płacić na bieżąco. MWiK otrzymało od nas teraz częściowo środki zaległe za 2013 rok, natomiast zwiększyły
się bieżące zobowiązania. Z PKS jest bardzo dużo rachunków, musimy w czerwcu zapłacić chociaż jedną
fakturę.
Wójt: jeśli chodzi o PKS, to jestem cały czas w kontakcie z p. główną księgową. Sytuacja jest bardzo trudna.

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.
1.

Nr uchwały,
Data uchwały
XLII/279/2014
25 kwietnia 2014

2.

XLII/280/2014
25 kwietnia 2014

3.

XLII/281/2014
25 kwietnia 2014

4.

XLII/282/2014
25 kwietnia 2014

Uchwała w sprawie

Informacja o realizacji

zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
PPU „HYDRONIKA” z siedzibą w Koszalinie
wspólnej realizacji inwestycji i przyjęcia od
Powiatu Koszalińskiego części zadania
inwestycyjnego w pasie drogowym drogi
powiatowej Nr 3564Z
przyjęcia aktualizacji Programu ochrony
środowiska dla Gminy Manowo na lata 20142017 z perspektywą na lata 2018-2021
przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju
Gminy Manowo na lata 2014 – 2020

Zrealizowana, została przesłana do
do Wojewody Zachodniopomorskiego

Zrealizowana, została przesłana do
do Wojewody Zachodniopomorskiego

Zrealizowana, została przesłana do
do Wojewody Zachodniopomorskiego
Zrealizowana, została przesłana do
do Wojewody Zachodniopomorskiego

Ad. I.7. Informacja z pracy komisji RG w okresie międzysesyjnym
Brak

Ad.I.8. Interpelacje i zapytania
Radna Barbara Zmuda-Trzebiatowska:
➢ Na posiedzeniu Komisji mówiłam o smrodzie wydzielającym się z oczyszczalni w Rosnowie. Czy
podjęto w tej sprawie jakieś działania?
➢ Na jakim etapie jest sprawa drogi przy ulicy Familijnej w Kretominie?
➢ Wspólnoty mieszkaniowe w Rosnowie wspólnie zakupiły kamerę przy śmietniku. Od tygodnia nie
zauważyliśmy procederu podrzucania śmieci. Mieszkańcy równiej dokładniej segregują odpady.
Zwracamy się z prośbą do Wójta o założenie tablic informacyjnych dotyczących zasad segregacji na
śmietnikach.
➢ Uzasadnienie do uchwały w sprawie podwyżki za wodę i ścieki – miało być zapisane w uzasadnieniu
miały być zapisane konkretne przeznaczenie środków otrzymanych z podwyżki opłat, a jest tylko
wzmianka, że zostaną przeznaczone na remont i modernizację. Mówiliśmy o tym, że pewne prace są
niezbędne (np. wymiana kolektora) i prosiłam, aby to się znalazło w uzasadnieniu. Mieszkańcy są
oburzeni tą podwyżką. Proszę prezesa p. R. Murii o przygotowanie na sierpień informacji, jakie prace
zostały wykonane w czerwcu i w lipcu.
Radny Leszek Kondrat:
Czy będzie naprawiany plac w Boninie?
Mętna woda w Boninie – proszę o interwencję.
Czy jest możliwość postawienia przy placu zabaw tablicy informującej o zakazie wyprowadzania psów?
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Radny Konstanty Dańczak:
Proszę o wystosowanie stosownego pisma w sprawie lewoskrętu w Kretominie. Miało to być wykonane
w maju. Na taki stan i wysokie zagrożenie bezpieczeństwa skarżą się przede wszystkim matki z wózkami.
Jest to sytuacja nadzwyczajna – zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców, dlatego nie należy zwlekać do
czasu wykonywania również innych prac przez zarząd dróg.
Na ulicy Kościelnej w druty wysokiego napięcia wrosło drzewo liściaste (przy chodniku między posesją
19 i 21) i stwarza zgrożenie. Pan Antoni Maliszewski zgłaszał w Zakładzie Energetycznym, ale nie
zostało to uporządkowane. Proszę o wystosowanie w tej sprawie pisma z Urzędu Gminy do ZE.
Mieszkańcy proszą o postawienie luster na skrzyżowaniach w celu poprawienia widoczności:
* ulica Kretomińska/Porzeczkowa
* ulica Kretomińska/Boczna
* ulica Grzybowa/Pieczarek
Radna Joanna Czerwiak:
Hydranty – prosimy o udrożnienie hydrantów. Mieszkańcy są zaniepokojeni ich stanem.
Proszę do wyrównanie drogi do Grzybniczki.
Wynajem świetlic wiejskich – koszty wynajmu świetlic, które nie są do tego odpowiednio przygotowane
wymagają zmiany, ponieważ są bardzo wysokie i nieadekwatne do tego, co oferujemy mieszkańcom.
Radny Jerzy Hawraniak:
➢ W Boninie na rondzie autobusowym jest bardzo zniszczony przystanek. Należałoby zlikwidować go
lub postawić nowy.
Radny Andrzej Sokalski:
➢ Ponawiam prośbę o przestawienie znaku informacyjnego „koniec obszaru zabudowanego” oraz znaku
podświetlanego (rozwidlenie drogi).

Ad.I.9. Trybuna obywatelska
Bogumiła Wasilewska – prezes Stowarzyszenia Ziemi Manowskiej:
➢ Chciałbym poinformować, że Kamienne Kręgi zostały przygotowane do sezonu turystycznego. W
pracach prało udział 48 osób.
➢ 23 czerwca odbędzie się noc świętojańska. Prosimy o przygotowanie wianków na ten dzień. Impreza
rozpocznie się na Skoczni w Wyszewie o godzinie 20.00.
Mieczysław Siwiec – redaktor gazety manowskiej „Gmina nad Radwią”: za kilka dni ukaże się gazeta, ale
kolejny numer będzie dopiero na przełomie czerwca i lipca. Proszę w związku z tym o nadesłanie informacji o
imprezach, aby zostały ukazały się w najbliższym numerze.
Robert Murii – Prezes Spółki Elektrociepłownia Rosnowo: przedwczoraj zostało dostarczone wypowiedzenie
dotyczące operatora sieci wodociągowo-kanlizacyjnej w Rosnowie. Zgodnie z umową okres wypowiedzenia
potrwa do 31 grudnia 2014 roku. W przyszłym roku będę odpowiedzialny za sprawną działalność
oczyszczalni. Obecnie są prowadzone rozmowy oraz sprawdzanie eksploatacyjne tej oczyszczalni. W zeszłym
tygodniu Hydronika otrzymała karę ok. 20.000 nałożoną przez ochronę środowiska (przekroczenie norm).
Spowoduje to na pewno jakieś działania, ale ja nie mogę Hydronice nakazać wykonania określonych prac.
Pewne prace operator będzie musiał wykonać, aby ścieki osiągnęły normy określone w Polskim prawie,
operacie i zezwoleniu. W zeszłym tygodniu spotkałem się z projektantem p. Marcinem Gałką z Wyszewa i
dokonaliśmy oglądu oczyszczalni oraz ustaliliśmy inwestycje, które są w pierwszej kolejności potrzebne.
Obecnie nie znam jeszcze wszystkich kosztów części i elementów, które należy wymienić lub dołożyć
(osadniki, krata). Sieć jest załamana w trzech miejscach, dlatego ścieki których droga odbywa się w sposób
grawitacyjny, w ciężkich okresach kiedy nie ma deszczów gromadzą się i zagniwają, a w momencie kiedy
dochodzi do ulewnych opadów deszczu płyną z impetem na oczyszczalnię, która nie jest wydolna. W
przyszłym tygodniu będą pobierane próbki surowych ścieków oraz warstwy osadniczej. Wyniki pomogą nam
określić, czy rów oczyszczający jest prawidłowo natleniony i czy należy zastosować tam dodatkowe
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natleniacze. Jeśli chodzi o monitorowanie prac, które wykonywane są na oczyszczalni i w hydroforni, to
Komisja może to obejrzeć. Zostało tam poczynionych wiele inwestycji:
➢ wymieniono 3 pompy tłoczne, które są podstawą podawania ścieków do rowów rekultywacyjnych,
➢ została dokonana konserwacja wszystkich urządzeń w postaci wymalowania, dodatkowego
ożebrowania płotów.
Pierwsze inwestycje zostały już wykonane. Będę sprawował nad tym kontrolę, a w przypadku problemów
będziemy monitować pismami oraz ponagleniami.
Radna Barbara Zmuda-Trzebiatowska: dziękuję p. Wójtowi za pomoc przy organizacji biegu majowego, p.
dyrektor i całej Szkole Podstawowej oraz p. Janowi Prusowi i p. Darii Stasiak za obecność. W biegach
uczestniczyło ok. 170 zawodników.
Wójt: p. Nadleśniczy Adam Drop zaprasza nas na wieżę widokową przy okazji wyjazdu na posiedzenie
Komisji do Rosnowa.

I przerwa – 1200 - 1230

Ad. II. 1. Przygotowanie Gminy Manowo do sezonu turystycznego oraz promocja gminy
Informację na temat przygotowania gminy Manowo do sezonu turystycznego i promocji
gminy przedstawiła Dorota Zwiefka – inspektor ds. promocji i rozwoju gminy:
1. REZERWAT ARCHEOLOGICZNY „KAMIENNE KRĘGI”
- w dniu 17 maja br. odbyło się sprzątanie terenu rezerwatu, w którym wzięło udział 48 osób. W sprzątaniu
udział wzięli: przedstawiciele Muzeum w Koszalinie, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rosnowie,
członkowie koła PTTK z Bonina oraz Stowarzyszenia Ziemi Manowskiej, mieszkańcy Grzybnicy.
Poczęstunek zasponsorowała Rodzina Państwa Kleinów z Grzybnicy oraz Stowarzyszenie Ziemi Manowskiej;
- zamontowano tablice informacyjne;
- odnowiono i dokonano niezbędnych napraw stelaży pod tablice informacyjne;
- zlecono wykonanie nowej tablicy przy zjeździe z drogi krajowej w miejsce starej zniszczonej;
- zlecono wykonanie organizacji ruchu na drodze nr 11 - zjazd na teren rezerwatu;
- na terenie rezerwatu będą sprzedawane materiały promujące rezerwat oraz gminę Manowo;
- 24 sierpnia planowana jest impreza jednodniowa, plenerowa „Goci na Kamiennych Kręgach”.
2. MATERIAŁY PROMOCYJNE:
Materiały promocyjne będą rozprowadzane przez:
- Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie,
- podczas targów przez RCIT,
- na terenie rezerwatu „Kamienne Kręgi”,
- w Urzędzie Gminy.
- Urząd Gminy otrzymał z Fundacji „Środkowopomorska Grupa Działania” dodruk foldera turystycznego
„Gmina Manowo”.
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego przekazało 100 szt. egzemplarzy Mapy
Turystycznej Powiatu Koszalińskiego. Otrzymaliśmy również ze stowarzyszenia folder „Turystyka Wodna
Powiatu Koszalińskiego” oraz „Mapa Wędkarska Powiatu Koszalińskiego”.
Ponadto:
- gmina jest promowana za pośrednictwem gminnej strony internetowej www.manowo.pl,
- informacje o gminie zamieszczane są w Gazecie Ziemskiej wydawanej przez Starostwo Powiatowe oraz w
gazecie lokalnej „Gmina nad Radwią”.
- promocja gminy na portalach internetowych m.in. www.polskaniezwykła.pl; www.travelpolska.pl
www.pojezierza.com.pl, www.gminy.pl, www.mojewirtualnemiasto.pl, www.ko-pomerania.pl, www.itpomorze.pl
- zlecono opracowanie nowych wzorów pocztówek,
- zostaną zamówione również gadżety promocyjne gminy w postaci smyczy, piłek, długopisów itp.
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3. TARGI:
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego, którego gmina jest członkiem uczestniczyło w
następujących targach turystycznych:
- w dniach 17-19 października 2013r. Międzynarodowe Targi Regionów i Produktów Turystycznych TOUR
SALON w Poznaniu,
- w dniach 16-18 maja 2014r. Targi Turystyczne „W stronę słońca” w Opolu.
Podczas targów stowarzyszenie zaprezentowało m.in. mapę turystyczną Powiatu Koszalińskiego, mapę
wędkarską, Informator Turystyczny Katalog Bazy Noclegowej Powiatu Koszalińskiego.
4. KĄPIELISKA:
- Rosnowo – dzierżawcą terenu kąpieliska jest Pan Waldemar Filipowicz z Rosnowa. Obowiązkiem
dzierżawcy jest dbanie o czystość i porządek na terenie kąpieliska.
Gmina wystąpiła z zaopiniowaniem do Sanepidu w Koszalinie, WIOŚ w Koszalinie oraz do Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Kąpielisko w Rosnowie otrzymało pozytywną opinię. Niestety
kąpielisko nie zostanie umieszczone w wykazie kąpielisk na terenie gminy Manowo, ponieważ pomimo
zamieszczenia ogłoszenia w prasie i na stronie internetowej nie zgłosiła się żadna osoba chętna do pracy jako
ratownik.
W przypadku braku ratowników, kąpielisko w Rosnowie nie będzie mogło być formalnie kąpieliskiem.
Zgodnie z przeprowadzonym audytem przez Zachodniopomorski WOPR kąpielisko powinno zostać
doposażone zarówno w sprzęt ratunkowy, jak i właściwe oznakowanie.
- Cewlino – zarządca Catering Przymorze z Dworka. Podpisana umowa z gminą na okres 10 lat.
5. SZLAKI TURYSTYCZNE:
Przez teren gminy Manowo przechodzą szlaki turystyczne:
a) Szlaki rowerowe:
1. SZLAK MEGALITÓW (żółty)
Trasa: Paproty – Sulechowo – Niemica – Sieciemin – Szczeglino – Wyszebórz – dł. 31 km
2. POLANOWSKI TRAKT PRZYRODNICZY – kolor niebieski
Trasa: Wyszebórz – Osetno – Karsina – Garbno – Cetuń – Polanów – dł 33 km
3. SZLAK MORENOWEJ PRZEŁĘCZY – kolor czerwony
Trasa: Manowo – Policko – Maszkowo – Kłos – dł. 14 km
4. SZLAK PAŁACÓW - kolor niebieski
Trasa: Gąski – Wierzchowino – Strachocino – Nosowo – Strzekęcino – Niedalino – Rosnowo – Mostowo –
dł. 75 km
5. SZLAK GOTÓW - kolor zielony
Trasa: Mostowo – Wyszebórz – Lubiatowo – dł. 18 km
6. SZLAK SPICHLERZY – kolor zielony
Trasa: Mścice – Biesiekierz – Dunowo – Jarzyce – Świeszyno – Manowo – dł. 32 km
7. TYCHOWSKI TRAKT – kolor czarny
Trasa: Koszalin – Niekłonice – Świeszyno – Rosnowo – Tychowo – dł. 41 km
8. TRASA SŁONECZNA – kolor czerwony
Trasa: Manowo – Niedalino – Rosnowo – Zacisze – Manowo – dł. 30 km
9.BIKE THE BALTIC
b) Szlaki piesze:
- SZLAK DOLINY RADWI IM. TADEUSZA BRZEZIŃSKIEGO (zielony - 35 km)
Trasa: Mostowo - Cybulino - Wietrzno - Polanów
- SZLAK IM. JÓZEFA CHRZĄSZCZYŃSKIEGO (czerwony - 50 km)
Trasa: Góra Chełmska - Rosnowo - Tychowo
- SZLAK KAMIENI GRANICZNYCH (zielony - 12 km)
Trasa: Dzierżęcino - Jezioro Policko – Bonin
W roku ubiegłym została przeprowadzona konserwacja wszystkich szlaków pieszych.
Obecnie konserwowany jest szlak rowerowy – Trasa słoneczna zarówno na przebiegu na terenie naszej
gminy, jak i gminy Świeszyno. W kolejnym roku przeprowadzimy prace na następnych szlakach
rowerowych.
c) Szlak wodny:
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SZLAK RADWI (długość 58 km) - Żydowo - Mostowo - Jezioro Rosnowskie - Rosnowo - Kanał Rosnowski Jezioro Hajka - Niedalino - Białogórzyno - Nosowo - Karlino
d) Szlak konny:
Włoki – Łazy (47,85 km) Odcinek A Włoki – Manowo (10,50 km), Odcinek B Manowo – Szczeglino
(9,20 km). Szlak został wyznaczony w roku 2011 i współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i
Turystyki.
Rosnowo – Garbno (ok. 20 km) im. Marion von Donenhoff
e) Trasy nordic walking
W roku bieżącym zostaną wytyczone dwie trasy nordic walking w miejscowości Manowo. Powstaną one w
ramach projektu, złożonego przez Środkowopomorską Grupę Działania, „Nordic Walking Park Pomorza
Środkowego”. Szlak będzie przebiegał na terenie 11 gmin członkowskich. Oprócz wytyczenia szlaku w terenie
zostaną również zamontowane tablice – opis trasy, zestawy ćwiczeń, przedziały tętna. Obecnie fundacja jest w
trakcie końcowych uzupełnień do wniosku. Z informacji uzyskanych w biurze ŚGD wynika, że trasa będzie
realizowana około października.
f) „Pomorska Droga św. Jakuba” – szlak powstał w ramach projektu „RECReate – Rewitalizacja
Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku – Pomorska Droga św.
Jakuba” – szlak przebiega w okolicach Wyszeborza i Wyszewa.
6. ŚCIEŻKI PRZYRODNICZO – EDUKACYJNE
Nadleśnictwo Manowo realizuje obecnie przedsięwzięcie polegające na oznakowaniu i wytyczeniu
ścieżek przyrodniczo – edukacyjnych, wydaniu folderu „Piesze ekowycieczki po Nadleśnictwie
Manowo”, w którym będą propozycje kilkunastu wycieczek po manowskich lasach oraz e-Przewodnik
na smartfony.
Ścieżki przyrodniczo – edukacyjne :
1. „Czapla Góra” – istniejąca
2. „Raj dla grzybiarzy” – rozpoczyna się na parkingu przy drodze na Rosnowo, do zwiedzania wieża
przeciwpożarowa
3. „Dolina Radwi”
4. „Aleja Mrówek” – leśnictwo Kościernica
5. „Buczyna pomorska” – leśnictwo Osetno
6. „Wzgórza morenowe” – leśnictwo Lubiatowo
Na ścieżkach zamontowano tablice edukacyjno –przyrodnicze.
W ramach e-przewodnika będą informacje o ścieżkach przyrodniczo – edukacyjnych, szlakach
turystycznych, walorach przyrodniczych, bazie noclegowej, łowiskach wędkarskich, miejscach
biwakowania i zdjęcia.
7. BAZA NOCLEGOWA:
Zgodnie z ewidencją obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie gminy znajdują się następujące
obiekty noclegowe:
a) Ośrodki wypoczynkowe: 4
- OW CZAPLA
- OW RAJ - obecnie ośrodek na sprzedaż
- OW RANCZO
- OW RADEW
b) Gospodarstwa agroturystyczne: 7
- CICHY DWÓR Policko 7
- BRATKÓWKA Cewlino 28
- LISÓWKA Lisowo 1
- MAŁGOCHATKA Rosnowo 76
- U BASI Rosnowo 39
- WYSZEWO Wyszewo 44
- Agroturystyka „Siedlisko” w Dęborogach 5 – Krystyna Myszkier
- Dom jednorodzinny - agroturystyka Tomasz Myszkier Wyszewo 8B
c). Pozostałe: pokoje letniskowe, pola namiotowe, domki
- Irena Suchodolska - pokoje
- Kama Rosnowo - pokoje
- Grzesiowisko Wyszewo – pokoje i domki Wyszewo 64A
- pole namiotowe przy j. Czaple - L. Borzęcka
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8. IMPREZY KULTURALNE
Zgodnie z kalendarzem kulturalnym opracowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie okresie
letnim odbędą się następujące imprezy:
Nazwa imprezy
Rodzinny marsz na orientację
Festyn Rodzinny „Postaw na
rodzinę”
II Przegląd Zespołów i Kapel
Ludowych im. Władysława Króla
Piknik dla osób niepełnosprawnych

Termin
28.06
28.06

Miejsce
imprezy
Manowo
Manowo

14.06

Wyszewo

Organizator
GOK, GKRPA w Manowie
GOK, GKRPA w Manowie

GOK, Radio Koszalin, Rada
Sołecka w Wyszewie
21.06
Wyszewo
GOK, GOPS, Rada Sołecka
w Wyszewie
Goci na Kamiennych Kręgach
24.08
Grzybnica
UG Manowo, GOK
W okresie wakacji na świetlicach wiejskich będą się odbywały półkolonie dla dzieci, podczas których dzieci
będą brały udział w wielu ciekawych zajęciach i wycieczkach.
9. POZOSTAŁE
Na sezon letni została również przeprowadzona konserwacja i niezbędne naprawy na placach zabaw
na terenie gminy. W roku bieżącym po otrzymaniu dofinansowania powstaną dodatkowo dwa place zabaw w
miejscowościach Kretomino i Rosnowo.
Podobnie sytuacja wygląda z obiektami sportowymi, na boiskach ORLIK została przeprowadzona
konserwacja nawierzchni.
W roku bieżącym po otrzymaniu dofinansowania powstaną dodatkowe dwa boiska w Wyszeborzu i w
Grzybnicy – w miejscu starego boiska.
W roku bieżącym po otrzymaniu dofinansowania powstaną w Boninie i Cewlinie zewnętrzne siłownie.
Tereny zielone są na bieżąco koszone w poszczególnych miejscowościach (w Rosnowie częściowo
firma MIREX p. Adamczyk).
Przystanki na sezon letni zostaną odmalowane bądź wymienione na nowe (przystanek w Manowie i w
Wyszewie).

Ad. II. 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy na 2014 rok,
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu
stałych Komisji Rady Gminy w dniu 23 maja 2014 roku. Czy do tego projektu uchwały są
jeszcze jakieś pytania lub wnioski?
Radna Barbara Zmuda-Trzebiatowska: czy Komisja Budżetu i Finansów wypracowała wniosek
dotyczący proponowanych zmian budżetowych?
Sławomir Jamka Przewodniczący KBiF: Komisja nie musiała w tej sprawie zajmować
samodzielnego stanowiska. Są to zmiany, które wynikają z przyczyn obiektywnych i często
niezależnych od Urzędu. Nie uznaliśmy, aby na tę okoliczność musielibyśmy zajmować
stanowisko. Każdy z Państwa powinien według własnego rozsądku na to patrzeć. Uzasadnienie do
uchwały było dla jednych wystarczające, a dla innych być może nie.
Radna Barbara Zmuda-Trzebiatowska: mój głos będzie wstrzymujący się, ponieważ pojawiło się
nowe zadanie (budowa lamp w Wyszeborzu), które jest już wykonane. Jest zadanie konieczne, ale
bulwersuje mnie fakt, że jest wpisane nowe zadanie po jego wykonaniu. Dla mnie to jest nie do
przyjęcia.
Wójt: każdy z Państwa ma prawo się do tego odnieść. Ja nie mam nikomu za złe, jeśli ktoś coś
wnosi.
Jan Prus – Przewodniczący Rady: każdy ma prawo mieć swoje zdanie i osobiście decyduje.
Uchwała otrzymała Nr XLIII/283/2014, podjęta została 12 głosami za, przy 2 wstrzymujących się.
Podczas głosowania obecnych było 14 radnych
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b) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu
stałych Komisji Rady Gminy w dniu 23 maja 2014 roku. Czy do tego projektu uchwały są
jeszcze jakieś pytania lub wnioski? Nie widzę, przechodzimy do głosowania.
Uchwała otrzymała Nr XLIII/284/2014, podjęta została jednogłośnie.
Podczas głosowania obecnych było 14 radnych
c) zmiany „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Manowo
na lata 2007 – 2032”,
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu
stałych Komisji Rady Gminy w dniu 23 maja 2014 roku. Czy do tego projektu uchwały są
jeszcze jakieś pytania lub wnioski? Nie widzę, przechodzimy do głosowania.
Uchwała otrzymała Nr XLIII/285/2014, podjęta została jednogłośnie.
Podczas głosowania obecnych było 14 radnych
d) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Manowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu
stałych Komisji Rady Gminy w dniu 23 maja 2014 roku. Czy do tego projektu uchwały są
jeszcze jakieś pytania lub wnioski? Nie widzę, przechodzimy do głosowania.
Uchwała otrzymała Nr XLIII/286/2014, podjęta została jednogłośnie.
Podczas głosowania obecnych było 14 radnych
e) ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Manowo.
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu
stałych Komisji Rady Gminy w dniu 23 maja 2014 roku. Czy do tego projektu uchwały są
jeszcze jakieś pytania lub wnioski? Nie widzę, przechodzimy do głosowania.
Uchwała otrzymała Nr XLIII/287/2014, podjęta została 13 głosami za, przy 1 wstrzymującym się.
Podczas głosowania obecnych było 14 radnych

Ad. II. 3. Wolne wnioski i informacje
Jan Prus – Przewodniczący Rady:
• Do biura rady wpłynął list od senatora RP Piotra Zientarskiego z życzeniami z okazji Dnia Samorządu
Terytorialnego.
• Z ZIR otrzymaliśmy pismo informujące o organizacji kolejnej, V edycji Konkursu – Rozwojowe i
Przyjazne Środowisku Sołectwo”. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie przez sołtysa
do dnia 27 czerwca karty zgłoszenia do przewodniczącego Rady Powiatowej, reprezentującego dany
powiat.
• Otrzymałem pismo z Krajowego Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich z Wyszeborza informujące, że w
dniu 28 marca 2014 roku ziemniak wyszeborski został wpisany na listę produktów tradycyjnych i
powiększył grono produktów tradycyjnych woj. Zachodniopomorskiego do dwudziestu sześciu.
Radna Grażyna Góral: w dniu 3 czerwca 2014 roku o godz. 13.30 w UG Manowo odbędzie się posiedzenie
Komisji Mieszkaniowej.
Radny Konstanty Dańczak: Rada Sołecka w Kretominie wspólnie z Radą Parafialną organizują w dniu 8
czerwca festyn parafialny na boisku sportowym w Kretominie. Wszystkich serdecznie zapraszam.
Radna Grażyna Góral: zapraszam Państwa na festyn parafialny, który odbędzie się dniu 15 czerwca 2014 roku
przy kościele w Manowie.
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Ad. II. 4. Odpowiedzi na interpelacje
Roman Kłosowski – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez:
➢ B. Zmudę-Trzebiatowską:
• Ulica Familijna i Winogronowa w Kretominie będą realizowane w ramach społeczno-gminnych w
miesiącach letnich.
• Kamery – zamontowaliśmy wcześniej kamery przy śmietniku koło klubu i zadały egzamin.
Uważam, że dla takich newralgicznych miejsc to jest bardzo dobre rozwiązanie.
• Tablice informacyjne na śmietniki – tak, uważam, że edukacji nigdy nie jest za wiele.
• Uzasadnienie do uchwały – trochę mi to umknęło, ale te wyjaśnienia dopiero powstawały. Ja nie
wiedziałem dokładnie, co będzie robione. Łącznie z prezesem naszej spółki zwrócimy się do p.
Kmity , aby przedstawił wykaz przedsięwzięć na najbliższe miesiące. Już się sytuacja poprawiła,
ale działania podjęte przez Hydronikę są niewystarczające. Niektóre sprawy zostały od razu
wdrożone. Wiadomo, że flory bakteryjnej od razu się nie odtworzy. Nie są już dowożone ścieki do
Rosnowa.
➢ L. Kondrata:
• Plac przy Inwestmetalu – będzie zrobiony. Wyraziłem zgodę, aby część gminną zagospodarowali
na parking dla swoich pracowników. Mają to wykonać na własny koszt.
• Mętna woda – odpowie p. Wojtyniak.
➢ K. Dańczaka:
• Prawoskręt – wszystkie tematy związane z drogami i przystankami omówimy w poniedziałek i
wystosujemy pismo do Warszawy. W tej chwili GDDKiA nigdzie nie wykonuje prac (Manowo,
Wyszewo). Obiecali, że w maju będą robić. Zatwierdzenie organizacji ruchu trwa minimum 6
tygodni.
• Druty – umówimy się w tej sprawie na przyszły tydzień i wystosujemy pismo do Zakładów
Energetycznych.
• Lustra drogowe – odpowie p. Wojtyniak.
➢ J. Czerwiak:
• Hydranty – musimy zrobić chociaż kilka hydrantów w każdej miejscowości.
• Droga do Grzybniczki – przede wszystkim trzeba naprawić drogę do leśniczówki w Grzybniczce.
• Opłaty za wynajem klubów – Rada Gminy podjęła uchwałę w tej sprawie. Też uważam, że opłaty
są za wysokie, ale zauważyliśmy, że skończyły się w klubach osiemnastki (są sporadycznie). Ta
decyzja wpłynęła na poprawę atmosfery w miejscowościach. Dzisiaj sołtysi nie mają takich
problemów, bo opłata jest pewną barierą. Może należałoby się pochylić nad tymi opłatami. Może
należałoby pozostawić decyzje radom sołeckim, co do osób, którym pomieszczenia są
wynajmowane. Jest to temat społeczny i należy się nad nim pochylić. W dużym stopniu Rada
Gminy kreuje politykę społeczną, a ja realizuję wasze założenia. Jeśli jest taka wola Rady,
możemy ten temat przedyskutować. Cena zaporowa spowodowała, że skończyły się osiemnastki.
Irena Oleksy – sekretarz gminy: opłata z dobę wynosi 300 zł + vat i nie są już pobierane opłaty za
media (wcześniej było 200 zł + media).
➢ J. Hawraniaka:
• Przystanek w Boninie – w poniedziałek na spotkaniu również będziemy rozmawiali na temat tego
przystanku. Mamy również przystanek w Klisznie, który musimy wyeliminować. Z Wyszewa
przystanek musimy wyremontować i przenieść do Kliszna. Prawdopodobnie będziemy musieli
usunąć również przystanek w Manowie.
• W najbliższym okresie w sprawach należących do WZD i GDDKiA wystosujemy pismo do
Warszawy z informacją dla radnych, którzy zgłaszali swoje interpelacje.
➢ A. Sokalskiego:
• Solar – firma twierdzi, że nie mają pieniędzy.
Jan Prus – Przewodniczący Rady: proszę, aby Rady Sołeckie zorganizowały spotkania i przygotowały swoje
propozycje kosztów najmu świetlic.
Radny Sławomir Jamka: był ustalony cennik i należy go stosować, chyba że wspólnie ustalimy, że cennik jest
nieadekwatny do możliwości finansowych mieszkańców, to należy zmienić. Jestem za stanowiskiem radnej
Joanny Czerwiak, ale cennik musi być ustalony przez Radę.
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Wójt: moja idea była taka, że rady sołeckie miały dysponować klubami, na utrzymanie których
otrzymywałyby określone środki. Dla Urzędu takie rozwiązanie byłoby lepsze.
Radny Sławomir Jamka: mam przed sobą dwa zaproszenia na pikniki integracyjne:
• do Wyszewa – 20 czerwca spotkanie integracyjne,
• do Manowa – festyn integracyjny.
Jest brak korelacji, bo w ciągu tygodnia organizowane są dwa spotkania integracyjne.
Irena Oleksy – sekretarz gminy: jedno spotkanie jest dla osób niepełnosprawnych, a drugie dla dzieci.
Radny Sławomir Jamka: jeśli chodzi o 20 czerwca, to z tego dnia przełożyliśmy sesję i część z nas w tej
imprezie nie będzie mogła uczestniczyć.
Panie Wójcie, czy wyjazd do Parlamentu jest aktualny?
Wójt: senator Zientarski powiedział, że jest skłonny przyjąć nas w Warszawie.
Genowefa Pelikan – kierownik GOPS: ten termin był ustalany z p. dyrektor GOK w Wyszewie. Zawsze to
spotkanie było robione na koniec miesiąca, ale w tym czasie jest zawsze zakończenie roku szkolnego. 14
czerwca nie pasowało p. kierownik GOK. Ten termin był ustalony w marcu i musiał być uzgodniony z
wieloma osobami.
Ryszard Wojtyniak – specjalista ds. wodociągów i kanalizacji udzielił odpowiedzi na interpelacje w sprawach:
➢ Tablica „zakaz wyprowadzania psów” - mam jeszcze jedną tablicę, która zostanie umieszczona w
Boninie przy placu zabaw.
➢ Lustro na ulicy Kretomińskiej w Kretominie – to jest droga powiatowa. Musimy wystąpić do nich z
pismem. Konieczna jest również zmian organizacji ruchu. Jeśli gmina wystąpi o zmianę organizacji
ruchu, to powiat ewentualnie zezwoli. Będę rozmawiał i zorientuję się, czy jest możliwość
postawienia lustra.
➢ Hydranty w Grzybnicy – w przyszłym tygodniu zlecę naprawę chociaż dwóch hydrantów. W ciągu 2-3
tygodni to wykonamy.
➢ Linia wysokiego napięcia w Kretominie – poproszę p. Cabonia, aby wyegzekwował przycięcie tego
drzewa przez Zakład Energetyczny.
➢ Mętna woda w Boninie – tam nie ma mętnej wody. We wtorek, 10 czerwca będzie płukanie
odżelaziaczy.
Radny Stanisław Turowski: należy ustalić stały termin (dzień tygodnia) płukania odżelaziaczy i nikt nie
będzie tym zaskoczony.
Radna Grażyna Góral: w marcu zgłaszałam potrzebę przycięcia drzew przy linii energetycznej przy drodze
gminnej między restauracją a nadleśnictwem oraz przy kamienicy. Nie jest to zrobione do tej pory.
Radny Stanisław Turowski: czy możemy zmobilizować komitety wyborcze, aby zdjęły swoje obwieszczenia
kampanijne?
Wójt: jest na to miesiąc czasu. Jeśli obwieszczenia wiszą na naszych słupach, to możemy wystąpić do nich o
zdjęcie plakatów wyborczych.

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

