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PROTOKÓŁ Nr XLVI/2014
Sesji Rady Gminy Manowo
odbytej w dniu 26 września 2014 roku

Sesję rozpoczęto o godz. 1106, zakończono o godz. 1255. 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 XLVI Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Jan Prus i na podstawie
listy obecności stwierdził prawomocność Sesji. Na stan 15, obecnych było 15
radnych.
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 XLV 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. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
2014 roku,
b) zmian w budżecie gminy na 2014 rok,
c) w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Manowo, przebiegu wykonania planu finansowego instytucji
kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej za I półrocze,
d) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
e) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
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f) przyjęcia „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie Gminy Manowo w latach 2014-2020”.
2. Wolne wnioski i informacje.
3. Odpowiedzi na interpelacje.
4. Zakończenie.

Ad.I.2. Przyjęcie protokołu XLV Sesji Rady Gminy
Protokół XLV przyjęty został 11 głosami za, przy 4 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:
30 sierpnia brałem udział w imprezie pn. Święto pieczonego ziemniaka” w
Boninie.
5, 12 i 19 września pełniłem dyżur w UG Manowo.
6 września uczestniczyłem w „Manowskim Święcie Plonów” w Kretominie.
19 września brałem udział we wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady
Gminy.
Ad.I.4 Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym
Wójt przekazał następujące informacje:
Realizujemy obecnie dwie inwestycje. Budowa drogi w Wyszewie wiąże się z
dużym utrudnieniem dla mieszkańców. Autobusy szkolne nie dojechały.
Wcześniej powinna być tam uzgodniona organizacja ruchu drogowego.
Inwestycje te przedłużą się w czasie, ale mam nadzieję, że do połowy
października zostaną zakończone.
Poza tym wykonujemy dwie inwestycje w ramach partycypacji społecznych:
• Parking w Rosnowie,
• Ulica Winogronowa w Kretominie.
Przy zaangażowaniu środków pozabudżetowych możemy w trakcie kadencji
zaoszczędzić ok. 200.000 zł. W Rosnowie do parkingu Wspólnota Mieszkaniowa
dołoży ok. 25.000 zł (robocizna). Podobna kwota zostanie wniesiona w
Kretominie. Chcemy również zrobić drogę w Boninie przy współudziale dwóch
firm i gminy.
Będzie odbiór ośmiu mieszkań socjalnych w Boninie. Jeszcze w tym miesiącu
będzie pozwolenie na użytkowanie tych mieszkań. Umożliwi to nam wystąpienie
z wnioskiem do Ministerstwa Budownictwa o refundację tego remontu.
Zakończyliśmy budowę dwóch placów zabaw w Rosnowie i w Kretominie.
8 września sprzedaliśmy bomboskład. Pieniądze wpłynęły w tym samym dniu, a
9 września przekazaliśmy nauczycielom świadczenia urlopowe.
Jestem już umówiony z geodetą w celu wydzielenia działek ogrodowych w
Rosnowie, które Spółka Elektrociepłownia Rosnowo przekaże gminie. Następnie
gmina przekaże je działkowcom.
Dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały się w dożynki gminne i
powiatowe. Dziękuję radnym z Kretomina za zorganizowanie dożynek gminnych,
które organizacyjnie były bardzo dobrze przeprowadzone. Dziękuję wszystkim,
którzy wystawili swoje wieńce dożynkowe. Wyszebórz na dożynkach powiatowych
zajął III miejsce.
Chciałbym Państwa poinformować, że Wójt Gminy nie powołuje komisji
wyborczych, ani gminnych, ani obwodowych. Obwodowe Komisje Wyborcze
powołuje Gmina Komisja Wyborcza spośród kandydatów zgłoszonych przez
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komitety wyborcze. Jest bardzo dużo emocji związanych z obsadą tych komisji.
Gminna Komisja Wyborcza od dzisiaj pełni dyżury i przyjmuje zgłoszenia
kandydatów na radnych.

Ad.I.5 Informacja Skarbnika o sytuacji finansowej gminy
Informację o stanie finansowym Gminy przedstawiła Bożena Tomaszewska –
Skarbnik Gminy. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

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. XLV/298/2014

zmian w budżecie gminy na
2014 rok

Została przesłana do RIO w
Koszalinie oraz opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego

2. XLV/299/2014

nabycia lokalu
niemieszkalnego

Zrealizowana, została przesłana do
Wojewody Zachodniopomorskiego.

3. XLV/300/2014

wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności
gruntowej na nieruchomości
położonej w Mostowie

Została przesłana do Wojewody
Zachodniopomorskiego

29 sierpnia 2014

29 sierpnia 2014

29 sierpnia 2014

4.

Ad.I.7 Informacja z pracy komisji RG w okresie międzysesyjnym
Sławomir Jamka – Przewodniczący Budżetu i Finansów: 15 września Komisja
odbyła posiedzenie, którego przedmiotem było rozpatrzenie informacji Wójta o
przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku. Opinia została
przedstawiona na wspólnym posiedzeniu w dniu 19 września 2014 roku.

Ad.I.8. Interpelacje i zapytania
Radna Daria Stasiak:
Budowa drogi powiatowej – panuje tam chaos i nie można usprawiedliwiać
firmy. Powinni tam postawić znak objazdu. Dzieci musiały dojść do drogi
krajowej, żeby dojechać do szkoły i nie wszystkie dzieci zdążyły. Od rana
otrzymuję telefony, że mieszkańcy nie mogli dojechać do pracy. Niektórzy
musieli jechać przez las. Objazd jest przez Wyszewo i Wyszebórz. Proszę o
kontrolowanie tej sytuacji. Rozmawiałam z pracownikiem Powiatu, który
poinformował mnie, że zostanie tam wysłany inspektor nadzoru, który się
tym zajmie.
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Wykonawca wodociągu – nie spieszy się z realizacją tej inwestycji. Do
września pozostało nam niewiele czasu, a jest kilka kwestii, które powinni
poprawić (np. drogę wjazdową do p. Kowal i do p. Sikory oraz drogę do p.
Łukowskich).
Proszę w przyszłym roku budżetowym uwzględnić budowę studni głębinowej
w miejscowości Wiewiórowo.
Radna Barbara Zmuda-Trzebiatowska:
W ostatnim czasie była naprawiana droga przy bloku nr 2 i 7. Proszę o
usprawnienie tej drogi.
Koło klubu osiedlowego nie świecą lampy.
Radny Tomasz Padykuła:
Znaki informujące o numerach posesji w Wyszeborzu – prosiłem o takie
tablice i do dzisiaj nie zostały wykonane.
Czy istnieje możliwość zlecenia oszacowania możliwości projektowych dla
kanalizacji w miejscowości Wyszebórz.
Radna Grażyna Góral:
Proszę o usunięcie wysepki przed lewoskrętem przy zjeździe na drogę
powiatową.
Radny Konstanty Dańczak:
Czy będzie robiona dokumentacja techniczna na oświetlenie ulicy Aroniowej
oraz Poziomkowej?
Radny Leszek Kondrat:
Dlaczego śmierdzi z oczyszczalni w Boninie?

Ad.I.9. Trybuna obywatelska
Paweł Teterycz – Sołtys Sołectwa Cewlino:
Proszę o naprawę drogi prowadzącej do p. Dzwonka. Jest ona w bardzo złym
stanie.
Należałoby naprawić zniszczony objazd dla autobusów, który był wykonany z
destruktu.
Sołectwo Cewlino zajęło I miejsce na dożynkach gminnych za stoisko
dożynkowe, a w dożynkach powiatowych III miejsce.

Tadeusz Mikulski – Sołtys Sołectwa Wyszebórz:
Sołectwo Wyszebórz zajęło III miejsce w konkursie na najładniejszy wieniec w
dożynkach gminnych. Moja małżonka zdobyła II miejsce za sernik. Natomiast
na dożynkach powiatowych nasze Sołectwo zajęło III miejsce w konkursie na
najładniejszy wieniec w kategorii „dowolna forma” i otrzymaliśmy nagrodę
finansową w wys. 1500 zł. Również na tych dożynkach Magda Mazur
otrzymała wyróżnienie za „chlebek Madzi”.
Kosze, które zostały postawione w Wyszeborzu zdają egzamin – śmieci jest
coraz mniej.
Proszę o usunięcie drzew lub obcięcie gałęzi przed położeniem płyty
boiskowej, gdyż później może to być utrudnione.
Proszę o naprawę lampy w Policku, gdyż nadal nie świeci się.
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Radny Sławomir Jamka:
W imieniu mieszkańców proszę o interwencję w sprawie funkcjonowania
salonu gier w Rosnowie. W późnych godzinach wieczornych i nocnych mają
tam miejsce nieziemskie sceny, a przy tym notorycznie jest tam spożywany
alkohol (bez zezwolenia). Mówi się również o używaniu innych środków, np.
odurzających, ale ja tego nie widziałem.
Sylwia Krępeć – Sołtys Sołectwa Wyszewo:
Zwracam się z prośbą, aby przy posesji nr 80 (p. Wołoszyńskich) położono
krótki odcinek asfaltu (ok. 50 m drogi).
Droga do cmentarza – w miejscu, gdzie łączy się asfalt z żużlówką jest wielka
dziura i tworzy się rozlewisko. Prosimy o zalatanie tej dziury przed dniem 1
listopada.
Rów melioracyjny – został oczyszczony przez pracowników interwencyjnych,
ale pozostały gałęzie niewywiezione.
Na odcinku drogi między posesją 70 i 71 nie świeci się lampa.
23 września jednemu z mieszkańców Wyszewa spalił się dom. Myślę, że nie
możemy Go zostawić samego. Organizujemy wśród mieszkańców zbiórki.
Proboszcz udostępnił konto Caritasu, na które można wpłacać pieniądze.
Józefa Bieruta – Sołtys Sołectwa Manowo:
Proszę o wybudowanie parkingu przy ośrodku zdrowia w Manowie.
Radna Daria Stasiak:
Przy odcinku drogi w Wyszewie, która nie jest remontowana są wycinane
krzaki z rowu. Warto byłoby go pogłębić, bo woda w tej chwili nie ma gdzie
spływać.
Radny Andrzej Sokalski:
Lampy przy drodze nr 11 w Kretominie – nie palą się przy restauracji Delos
oraz przy zjeździe z drogi nr 11.
p. Kawecki – mieszkaniec Kretomina: czy w planie budżetowym na przyszły rok
będzie uwzględniona budowa wodociągu i kanalizacji w Kretominie na dz. Nr 130
(Polna/Żurawinowa)?
Paweł Teterycz – Sołtys Sołectwa Cewlino:
Oznakowanie drogi za klubem znakiem D-41 – pozwoli to rozwiązać problem
szybkiej jazdy i pieszych.
Radny Konstanty Dańczak:
Dziękuję całej Radzie za program – inicjatywy społeczne. W Kretominie
wykonano połowę ulicy Boczniaków i ulicę Borowików. Prace nadzorował p.
Twardowski. Niewielkim nakładem zrobiono te ulice. Obecnie jest
remontowana ulica Winogronowa – gmina finansuje materiały, a mieszkańcy
robociznę. Mieszkańcy sami robią i nie ma problemów z tym, że jest źle
wykonane. Ważne jest, żeby środki na inicjatywy społeczne powiększać.
Mieszkańcy innych ulic również są zainteresowani taką formą pomocy w
przyszłym roku.
Dziękuję również wybudowanie placu zabaw dla dzieci.
Radna Barbara Zmuda-Trzebiatowska:
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Chciałabym Państwa poinformować, że w tegorocznych wyborach
samorządowych będę kandydowała na wójta gminy Manowo z Komitetu
Wyborczego Barbary Zmuda-Trzebiatowskiej. Panie Wójcie – w imieniu
naszego Komitetu chciałabym, aby ta kampania wyborcza skupiła się na
merytoryce problemów gminy i mieszkańców. Państwa zachęcam do udziału
w głosowaniu, w dopełnieniu naszego obywatelskiego obowiązku. Panie
Wójcie, wszystko wskazuje na to, że będzie nas dwoje. Życzę Panu
satysfakcjonującego wyniku w wyborach – i niech wygra lepszy.
Wójt: również uważam – i podkreślałem to – żeby kampania przebiegała z ludzką
twarzą. O wyborze zdecydują wyborcy. Na przestrzeni tych wszystkich lat kiedy
kandydowałem do Rady i na Wójta, tylko raz zdarzyło się, że mój kontrkandydat
zadzwonił do mnie na drugi dzień i pogratulował.
Robert Murii – Prezes Zarządu Spółki Elektrociepłownia Rosnowo:
Są podejmowane rozwiązania prawne dotyczące rozwiązania umowy z
obecnym operatorem – Hydronika. Chciałbym Państwa zapoznać z treścią
pisma wystosowanego do Hydroniki (Prezes odczytał treść) – w sprawie
rozwiązania umowy z końcem 30 września 2014 r. z powodu nieuregulowania
należności za 4 miesiące wobec Spółki Elektrociepłownia Rosnowo.
Piotr Tafelski – Komendant Straży Gminnej w Manowie:
Straż Gmina podjęła kroki prawne wobec działającego salonu gier, które są w
naszych kompetencjach. Są one mało skuteczne. Nie mamy wszystkich
narzędzi, aby ten problem zlikwidować. Zwiększymy z pewnością patrole,
ponieważ w okresie jesiennym nie będziemy tak często wykonywać kontroli
radarowej. Wystąpię do p. Wójta o zmianę regulaminu Straży Gminnej w
zakresie zmianowości – wprowadzenia trzeciej zmiany.
Realizacja budżetu Straży Gminnej – mniejsze wpływy z mandatów w
stosunku do ubiegłego roku są spowodowane tym, że kierowcy jeżdżą wolniej.
Mimo tego ujawniliśmy w roku bieżącym ok. 15.000 wykroczeń. Nałożyliśmy
ponad 5.000 mandatów karnych, a pozostałe 9.000 wykroczeń jest w
opracowaniu. Częste zmiany prawne powodują, że część obywateli jest
wprowadzana w błąd i nie odpowiada lub odmawia przyjęcia mandatów. Przy
takim samym stanie prawnym niektóre sądy uwzględniają wnioski o
ukaranie za niewskazanie właściciela (np. Sąd w Koszalinie), natomiast
niektóre sądy twierdzą, że straże nie mają takich uprawnień.
Nałożone mandaty są niższe, gdyż zmniejszyła się średnia przekroczeń
prędkości. W analogicznym okresie ub. roku wystawiliśmy 115 mandatów w
wys. 500 zł, natomiast w tym roku 14. Mandaty do wys. 400 zł – w ub. roku
235, a w tym roku 44. Będziemy jeszcze egzekwować mandaty w ramach
postępowań egzekucyjnych. Tegorocznych mandatów nie zapłaciło 707 osób
na kwotę ok. 250.000 zł. Od początku działalności Straży nałożyliśmy
mandatów na kwotę ponad 12.500.000 zł, ujawniliśmy 144.946 wykroczeń.
Radny Tomasz Padykuła:
Chciałbym złożyć podziękowania Sołtysowi Sołectwa Wyszebórz – Tadeuszowi
Mikulskiemu za cały trud pracy włożony w organizację przygotowań do
dożynek gminnych i powiatowych i zmobilizowanie mieszkańców, co w
dzisiejszych czasach nie jest łatwe.
Dziękuję również kierownik GOPS za szybką reakcję w sprawie załatwienia
łóżka rehabilitacyjnego dla mieszkanki Wyszeborza.
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Jan Prus – Przewodniczący Rady: czy p. Wójt udzieli odpowiedzi mieszkańcowi
Kretomina?
Wójt: już udzieliłem odpowiedzi.

I przerwa – 1153 - 1230

Ad.II.1. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
2014 roku,
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został omówiony na
wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 19 września
2014 roku. Przewodniczący KBiF przedstawił opinię Komisji oraz opinię
RIO na wspólnym posiedzeniu Komisji. Czy do tego projektu uchwały
są jeszcze jakieś pytania lub wnioski?
Joanna Czerwiak – członek Komisji Rewizyjnej poinformowała, że opinia
Komisji w sprawie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku jest
pozytywna.
Uchwała otrzymała Nr XLVI/301/2014, podjęta została 13 głosami za,
przy 1 wstrzymującym się.
Podczas głosowania obecnych było 14 radnych
b) zmian w budżecie gminy na 2014 rok,
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został omówiony na
wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 19 września
2014 roku. Czy do tego projektu uchwały są jeszcze jakieś pytania lub
wnioski? Nie widzę – przechodzimy do głosowania.
Radna Barbara Zmuda-Trzebiatowska: p. Wójt mówił, że ulica Familijna
będzie zrealizowana do końca sierpnia, a już mamy koniec września.
Wójt: umówiliśmy się z mieszkańcami, że będzie wykonana po 1 listopada,
jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne. Mieszkają tam sami ogrodnicy
i mają obecnie mnóstwo pracy, dlatego poprosili o przesunięcie terminu
realizacji.
Uchwała otrzymała Nr XLVI/302/2014, podjęta została 14 głosami za
(jednogłośnie)
Podczas głosowania obecnych było 14 radnych
c) w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Manowo, przebiegu wykonania planu finansowego instytucji
kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej za I półrocze,
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został omówiony na
wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 19 września
2014 roku. Czy do tego projektu uchwały są jeszcze jakieś pytania lub
wnioski? Nie widzę – przechodzimy do głosowania.
Uchwała otrzymała Nr XLVI/303/2014, podjęta została 14 głosami za
(jednogłośnie)
Podczas głosowania obecnych było 14 radnych
d) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został omówiony na
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wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 19 września
2014 roku. Czy do tego projektu uchwały są jeszcze jakieś pytania lub
wnioski? Nie widzę – przechodzimy do głosowania.
Uchwała otrzymała Nr XLVI/304/2014, podjęta została 14 głosami za
(jednogłośnie)
Podczas głosowania obecnych było 14 radnych
e) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został omówiony na
wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 19 września
2014 roku. Czy do tego projektu uchwały są jeszcze jakieś pytania lub
wnioski? Nie widzę – przechodzimy do głosowania.
Uchwała otrzymała Nr XLVI/305/2014, podjęta została 14 głosami za
(jednogłośnie)
Podczas głosowania obecnych było 14 radnych
f) przyjęcia „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie Gminy Manowo w latach 2014-2020”
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został omówiony na
wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 19 września
2014 roku. Czy do tego projektu uchwały są jeszcze jakieś pytania lub
wnioski? Nie widzę – przechodzimy do głosowania.
Uchwała otrzymała Nr XLVI/306/2014, podjęta została 14 głosami za
(jednogłośnie)
Podczas głosowania obecnych było 14 radnych

Ad.II.2. Wolne wnioski i informacje
Brak

Ad.II.3. Odpowiedzi na interpelacje
Roman Kłosowski – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez:
- D. Stasiak:
Remont drogi powiatowej w Wyszewie – będziemy interweniować w tej
sprawie. Byłem zdziwiony, że autobus szkolny nie dojechał po dzieci. Jest
niedowład organizacyjny na tej drodze. Gmina jest inwestorem
zastępczym, bo taka była sugestia Powiatu związana z podjęciem realizacji
tej inwestycji. Gdybyśmy nie wyrazili zgody, to nie wiadomo, czy byłaby
ona realizowana.
Budowa wodociągu – o wyborze wykonawcy decyduje cena, dlatego są
problemy z realizacją inwestycji. Od samego początku mamy z nimi
problemy. Inspektor nadzoru, p. J. Poślednik oraz ja często tam bywamy.
Studnia głębinowa w Wiewiórowie – nie ma możliwości finansowych, aby
do Wiewiórowa doprowadzić wodociąg z Wyszewa. Rozważymy rozwiązanie
tego problemu.
- B. Zmuda-Trzebiatowskiej:
Droga przy blokach 7 i 2 – obejrzymy i usprawnimy te odcinki drogi.
Oświetlenie koło klubu – był p. R. Michalski i usprawnił oświetlenie koło
bloków 4, 12, 15. Pan Michalski jutro będzie.
- T. Padykuły:
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Znaki informacyjne o numerach posesji – p. R. Osmulska wróciła już do
pracy i teraz się tym zajmiemy.
Oszacowanie kosztów kanalizacji dla Wyszeborza – to nie jest takie proste.
Trzeba najpierw zrobić koncepcję. W środę jest spotkanie, na którym
zostanie przedstawiona koncepcja. O kosztach na razie trudno mówić.
Zleciłem opracowanie wstępnego kosztorysu na alternatywę dla Bonina.
P. Teterycza:
Znak na drodze za klubem – zajmiemy się tym.
Droga do p. Dzwonka – tam trzeba wykorzystać równiarkę i wał. Sama
równiarka narobi więcej szkody. Spróbujemy w październiku tę kwestię
załatwić.
G. Góral:
Likwidacja wysepki – wystąpimy do GDDKiA o likwidację.
K. Dańczaka:
Oświetlenie – dokumentacja będzie wpisana w budżet na rok 2015. Środki
na ten rok zostały już wykorzystane.
L. Kondrata:
Smród z oczyszczalni – na posiedzeniu Komisji przedstawimy
alternatywne rozwiązania.
T. Mikulskiego:
Przycięcie gałęzi – przytniemy w przyszłym tygodniu.
S. Jamki:
Salon gier – spróbujemy z pomocą naszej Straży Gminnej podjąć
interwencję.
S. Krępeć:
Budowa odcinka drogi – pojedziemy z p. Wojtyniakiem na lustrację.
Droga do cmentarza – naprawa została uzgodniona z p. Wojtyniakiem.
W najbliższym okresie postaramy się wywieźć gałęzie.
Lampa – zlecimy naprawę p. R. Michalskiemu.
J. Bierta:
Parking przy ośrodku zdrowia – budowa jest ciągle przesuwana z braku
środków. Jest on rzeczywiście w bardzo złym stanie. Postaramy się
znaleźć rozwiązanie. Jeśli domówimy się z wykonawcą, że poczeka na
pieniądze do stycznia, to wyremontujemy. Pan Bernacki wyliczył koszty
na 12.000 zł.
p. Kaweckiego:
Kanalizacja i wodociąg w Kretominie – wyjaśniłem podczas sesji. Ta
inwestycja jest przekładana z roku na rok. W tym roku też nie będzie
zrealizowana. Na wiosnę będziemy realizować.
P. Teterycza:
Znak na drodze za klubem – zajmiemy się tym.
A. Sokalskiego:
Lampy koło restauracji Delos – zgłosimy konieczność naprawy.

Ad.II.4. Zakończenie
Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął
Obrady XLVI Sesji Rady Gminy Manowo.

Protokołowała:
Anna Drabik

