PROTOKÓŁ Nr XIV/2012
Sesji Rady Gminy Manowo
odbytej w dniu 26 stycznia 2012 roku

Sesję rozpoczęto o godz. 1103, zakończono o godz. 1348. Posiedzenie odbyło się w sali
posiedzeń UG Manowo.
Na stan 14 radnych na Sesji obecnych było 14 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 XIV Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Jan Prus i na podstawie listy
obecności stwierdził prawomocność Sesji. Na stan 14, obecnych było 14 radnych.

Do porządku obrad uwag nie wniesiono.
I. Sprawy regulaminowe:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności Sesji.
2. Przyjęcie protokołu XIII 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 komisji RG z pracy w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Trybuna obywatelska.
II. Sprawy problemowe:
1. Sprawozdanie z działalności GOK w 2011 r.
2. Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w 2011 r.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Kretomino w obrębie ewidencyjnym Kretomino w
gminie Manowo dla jednostek E-4, E-5 i E-6,
b) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/375/09 Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009r. w sprawie
obszarów chronionych krajobrazu (Dz. Urz. Zacho. Nr 66, poz. 1804 ze zm.),
c) wygaśnięcia mandatu radnego,
d) w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od
nieruchomości.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Odpowiedzi na interpelacje.
6. Zakończenie.
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Ad.I.2. Przyjęcie protokołu XIII Sesji Rady Gminy
Protokół XIII Sesji Rady Gminy przyjęty został 13 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:
5, 12 i 19 stycznia pełniłem dyżur w UG Manowo.
5 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Biskupa Diecezji
Koszalińsko-Kołobrzeskiej Edwarda Dajaczka w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym
w Koszalinie.
10 stycznia uczestniczyłem w spotkaniu Noworocznym organizowanym przez Wójta
Gminy Manowo, które odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Wyszewie.
13 stycznia odbyło się spotkaniu Noworoczne zorganizowane przez Starostę
Koszalińskiego. Na tym spotkaniu Radę reprezentował p. Konstanty Dańczak –
wiceprzewodniczący Rady.
19 stycznia odbyło się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy.
20 stycznia uczestniczyłem w pogrzebie radnego śp. Tadeusza Starzaka.

Ad.I.4 Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym
Wójt przekazał następujące informacje:
4 stycznia podpisaliśmy z Marszałkiem umowy na:
o Refundację placu zabaw w Cewlinie,
o Plac Zabaw w Wyszewie,
o Termomodernizację i wyposażenie obiektu sportowego w Kretominie. Tej
inwestycji nie mamy w budżecie. Uznaliśmy, że wniosek został odrzucony, bo
bardzo długo nic w tej sprawie się nie działo. Otrzymaliśmy 45.000 zł (75%
kosztów kwalifikowanych, dlatego na następnej sesji zmienimy budżet i
uzupełnimy z rezerwy budżetowej nasz wkład własny.
Został rozstrzygnięty przetarg na wodociąg w Boninie. Koszt inwestora – 1.140.000 zł.
Wpłynęło 16 ofert. Najwyższa wynosiła 1.139.000 zł, 10 ofert było poniżej 600.000 zł i 3
oferty poniżej 500.000 zł. Wygrała oferta firmy Insbud Mirosław Sokalski, na kwotę
428.000 zł. Zaoszczędziliśmy 700.000 zł. Kryterium wyboru jest cena.
Zleciłem aktualizację projektu wodociągu w Wyszewie. Postaramy się bardzo szybko
złożyć wniosek, aby w roku 2013 zrealizować ten wodociąg.
Woda w Boninie – kolejny wynik badania wody jest znacznie lepszy od ostatniego. Do
zebrania wiejskiego w Boninie postaram się o ekspertyzę, która pokaże nam, czy
pokłady wody w Boninie są wystarczająco duże.
Internet stał się faktem – jest już w Rosnowie i w Boninie.
13 stycznia sprzedaliśmy w I przetargu grunty w Manowie o pow. 2,48 ha za kwotę
142.600 zł. Umowa została podpisana 20 stycznia. Nabywcą jest p. B. Miziołek.
Kolejny przetarg na grunty w Rosnowie nie odbył się, ponieważ inwertor uważa, że
wartość tych gruntów jest przeszacowana (ponad 500.000 zł). Przedstawiciel inwestora
uważa, że cena 200.000 zł była odpowiednia. Wójt ma prawo w II przetargu obniżyć
cenę nawet o 50% - proponuję obniżyć cenę o 30% brutto. Proszę, aby Rada w wolnych
wnioskach wyraziła swoją opinię na ten temat. Na początku marca mógłby się odbyć
następny przetarg.
6 marca będzie I przetarg na działki budowlane w Manowie (na terenie byłego boiska).
Prace przy stadionie zostały wstrzymane z powodu warunków atmosferycznych
(rozmoknięty teren). Od jutra zaczniemy dowożenie piachu. Skończyliśmy odwodnienie
na terenie Gimnazjum.
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Zadzwoniłem do GDDKiA w Szczecinie i rozmawiałem z osobą odpowiedzialną za
inwestycje. Dowiedziałem się, że w roku 2012 realizowane będą odwodnienie Kretomina
oraz chodnik w Manowie.
Na dzisiejszej sesji gości reporter naszej nowej gazety p. Mieczysław Siwiec. Zachęcam
Państwa do skorzystania z możliwości zamieszczania zdjęć oraz informacji z
działalności na terenie gminy.
20 stycznia byłem na posiedzeniu Zarządu konwentu Wójtów i Prezydentów (12 osób).
Jest kilka ważnych spraw bardzo istotnych w pracy samorządu. Minister Finansów
obarcza samorządy częścią długu publicznego i to spowoduje blokadę inwestycji.
Sprawa dopłat do stypendiów nie jest rozstrzygnięta, sprawa śmieci (wójtowie stają się
właścicielami śmieci z terenu gminy). Rada będzie musiała określić sposób naliczania
opłat za śmieci (od osoby lub od ilości zużytej wody). Piecza zastępcza również nie jest
rozstrzygnięta do końca.
Wpłynęło pismo od p. Bożeny Mikołajczak, która wraz z innymi przedstawicielami
Wspólnoty Mieszkaniowej w Grzybnicy – p. B. Kleinem i W. Cap była u mnie na
rozmowach w sprawie gminnego programu rewitalizacji miejscowości popegeerowskich.
Relacjonując Państwu uwagi i spostrzeżenia z tego spotkania użyłem sformułowania
„Ta Pani” i chciałbym podkreślić, że p. Mikołajczak reprezentowała Wspólnotę
Mieszkaniową w Grzybnicy.

Ad.I.5 Informacja Skarbnika o sytuacji finansowej gminy
Następnie informację o stanie finansowym Gminy przedstawiła Bożena Tomaszewska –
Skarbnik Gminy. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Wójt: obraliśmy sobie za cel, aby do 30 czerwca nie było w Urzędzie starszych faktur niż 1
miesiąc. W ciągu miesiąca mamy wydatki ok. 1.000.000 zł.
Bożena Tomaszewska – Skarbnik Gminy: największą kwotę stanowią wynagrodzenia i
pochodne od wynagrodzeń. ZUS, podatek dochodowy i wynagrodzenia pracowników
wypłacane terminowo (UG i jednostki organizacyjne).
Radny Janusz Sałek – za jaki okres jest zaległa kwota 71.750 zł za oświetlenie?
Wójt: to zaległość za październik, listopad i grudzień.

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

Ad.I.7. Interpelacje i zapytania
Radna Grażyna Góral:
Z zestawienia zobowiązań wynika, że dla PKS zalegamy ponad 67.000 zł.
Mieszkańcy pytają czy faktury są płacone na bieżąco. Pytają o to również członkowie
Komisji Polityki Społecznej. Dzieci i rodzice są zadowoleni z tego przewoźnika.
Przewoźnik wywiązuje się z tego obowiązku w sposób należyty, nie ma żadnych
problemów. Dawno nie słyszało się tyle pozytywnych opinii nt. dowozu uczniów. Czy
w związku z tym z PKS Koszalin jest spisane jakieś porozumienie w sprawie
nienaliczania odsetek oraz z innymi wierzycielami?
Obciążanie samorządów przez rząd RP – czy nie możemy poprosić na sesję posła lub
senatora, aby wysłuchał naszych racji?
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Wójt: jeśli chodzi o PKS, to cieszę się że taka jest opinia. Z p. Koliszem współpracuję już
kilka lat. Rozmawialiśmy na ten temat i p. Kolisz idzie na ustępstwa.
Niektóre firmy nie mogą zrezygnować z odsetek. Dotyczy to szczególnie firm, które mają
filie w Koszalinie. W innych przypadkach staramy się domawiać.
W sprawach dotyczących polityki państwa będzie wyrażone ogólnopolskie niezadowolenie
samorządów. Niebawem będzie posiedzenie Zarządu konwentu Miast Polskich, którzy
wypracują stanowisko wszystkich samorządów. Chcemy wspólnie wystąpić do rządu.
Jan Prus – Przewodniczący Rady: mówiliśmy na temat obarczania gmin zadaniami bez
pokrycia finansowego podczas spotkania z senatorem Zientarskim. On działa w Komisji
Ustawodawczej. Postaram się zaprosić senatora na następną sesję.
Radny Leszek Kondrat:
Droga do pałacu – to krótki odcinek, na który wystarczy przywieźć przyczepę piachu
lub gruzu.
Mandaty straży gminnych były publikacje w mediach, że sądy wymagają
dodatkowych danych. Czy u nas tez mają miejsce takie sytuacje?
Na dzisiejszej sesji jest obecna przedstawicielka Rady Osiedla w Boninie p. Ewa
Trojanowska.
Radna Barbara Zmuda-Trzebiatowska:
Do p. Komendanta SG – na posiedzeniu komisji poruszaliśmy sprawę
bezpieczeństwa i obiecał Pan zająć się tym. Do dzisiaj żaden patrol Straży Gminnej
nie odwiedził klubu w Rosnowie. Proszę mieć to na uwadze.
Radny Janusz Sałek:
Psy p. Antonowicza w Rosnowie – mają b. króciutkie, poskręcane łańcuchy i do
budy nie mogą wejść. Proszę o przyspieszenie tej interwencji.
Radna Joanna Czerwiak:
W zeszłym roku prosiłam o przycięcie drzew na alei grabowej w Grzybnicy i nie
zostało to zrobione. Niedługo będzie wiosna i do jesieni znowu nie będzie można
tego wykonać.
Czy jest możliwość postawienia małej wiaty w Grzybniczce dla dzieci dojeżdżających
do szkoły?
Radny Tomasz Padykuła:
Miesiąc temu prosiłem, aby p. Wójt przeprowadził rozmowę z operatorem
obsługującym linię energetyczną nt. podłączenia Wyszeborza do Manowa.
Wójt: jest to w planie – Wyszebórz będzie podłączony.
Radny Tomasz Padykuła:
Gdzie i kiedy można zapoznać się z projektem drogi. Chodzi o szczegóły tego
projektu – o chodniki po obu stronach.
Wójt: ja zaproszę na spotkanie w lutym przedstawiciela PZD.
Radny Tomasz Padykuła:
Popieram prośbę p. G. Góral o zaproszenie posła lub senatora na sesję.
Proszę o przeanalizowanie nowej ustawy o ewidencji ludności – jak ona wpłynie na
życie w gminie. W 2014 ma zostać zlikwidowana centralna ewidencja ludności.
Radny Konstanty Dańczak:
Lampa na drodze nr 11 – miesiąc temu był wypadek, w wyniku którego 2 lampy
spadły. Pan Caboń zgłaszał tę sprawę, ale oni zwlekają. Ta lampa znajduje się w
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Kretominie przy przejściu dla pieszych (duży ruch). Proszę o przyspieszenie tej
sprawy.
Radny Stanisław Turowski:
Woda w Boninie – powinniśmy się spotkać i porozmawiać o szczegółach na ten
temat. Tłumaczono nam, że jakość tej wody wynika stąd, że złoże jest małe.
Proponuję, aby w tym spotkaniu uczestniczył również prezes Spółdzielni.
Sposób wywożenia śmieci z budynku nr 11 w Boninie – czy jest zorganizowany
wywóz? Czy są kosze i kto je wywozi?
Dziękuję p. Komendantowi za bardzo szybką interwencję podjętą w Boninie w
sprawie spalania tworzyw sztucznych.
Radny Tomasz Padykuła: proszę, aby na Zebranie wiejskie w Wyszeborzu p. Wójt zaprosił
specjalistę od wspólnot mieszkaniowych.
Wójt: zaproszę taką osobę, ale dla osób zainteresowanych należy wyznaczyć inny termin
spotkania.
Radny Daniel Sapilak: czy jest możliwość postawienia w Cewlinie dodatkowych tablic
informacyjnych z numerami posesji. Obecnie są 2, ale jest potrzeba ustawienia ich jeszcze
w 3-4 miejscach.
Wójt: proszę w przerwie przekazać to p. R. Osmulskiej i wskazać te miejsca.
Radny Daniel Sapilak: proszę o przywiezienie 2 przyczep gruzu na parking do Cewlina,
ponieważ błoto uniemożliwia parkowanie tam samochodów.

Ad.I.8 Trybuna obywatelska
Ewa Trojanowska – pełniąca obowiązki Przewodniczącego Rady Osiedla w Boninie:
Woda – wynik jakości wody znacząco lepszy nie oznacza dobry. Popieram inicjatywę
doprowadzenia do spotkania w sprawie wody.
Nie ma odpływu ze studzienek z drogi powiatowej. Są pozapychane, a woda spływa
na tory. Nie ma żadnego odpływu pomimo założenia nowych chodników.
Sylwia Krępeć – Sołtys Sołectwa Wyszewo:
Czy gmina ma plany dotyczące kanalizacji Wyszewa?
W centrum Wyszewa, od kościoła do piekarni nie ma odpływu wody. Podczas
opadów w centrum wsi tworzy się jezioro.
Barbara Zmuda-Trzebiatowska:
Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w WOŚP. Zebraliśmy 11.000 zł.
Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w kolędowaniu organizowanym przez Radę
Rodziców w Rosnowie. Zebraliśmy środki, które zasilą konto RR. RR organizuje w
dniu 10 lutego zabawę koszykową. Zapraszam do uczestnictwa.
Radny Leszek Kondrat: proponuję, aby 1 stronę gazety poświęcić śp. kol. Tadeuszowi
Starzakowi.
Mieczysław Siwiec – redaktor naczelny gazety Obserwator Lokalny: część strony gazety
będzie poświęcona śp. Tadeuszowi Starzakowi łącznie z kondolencjami. Gazeta ma mieć
charakter - o was i dla was. Mieszkańcy muszą wiedzieć, co dzieje się w gminie i powinni
utożsamiać się z tą gminą. Powinny być w niej poruszone wszystkie dziedziny życia. Na ile
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to będzie pełny obraz o gminie, będzie zależało od was. Jutro przywiozę pierwszy
egzemplarz do skorygowania i zostawię również wizytówki do kontaktu.
Ewa Trojanowska – pełniąca obowiązki Przewodniczącego Rady Osiedla w Boninie:
powstała inicjatywa RO w Boninie, aby wykonać tablicę pamiątkową na głazie w centrum
Bonina. Jeśli dojdzie do skutku, będzie to pamiątka po człowieku, który dużo zrobił dla
Bonina. Myślę, że ta inicjatywa będzie miała poparcie społeczne.

I przerwa – 1210- 1238

Ad.II.1. Sprawozdanie z działalności GOK w 2011 r.
Jan Prus - Przewodniczący Rady: Sprawozdanie z działalności GOK w Wyszewie w 2011
roku zostało przedstawione na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady w dniu 19
stycznia.
Zapytań co do sprawozdania nie zgłoszono.

Ad.II.2. Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w 2011 r.
Jan Prus - Przewodniczący Rady: Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Manowie
w 2011 roku zostało szczegółowo przedstawione przez Komendanta na wspólnym
posiedzeniu stałych Komisji Rady w dniu 19 stycznia 2012 roku.
Piotr Tafelski – Komendant Straży Gminnej udzielił odpowiedzi na zapytania zgłoszone w
interpelacjach i w trybunie obywatelskiej:
Zwrot wniosków o ukaranie (zapytania radnego L. Kondrata) – przepis art. 213
Kodeksu Postępowania Karnego obliguje organy sporządzające do zebrania danych
osobopoznawczych. Do tych danych zalicza się wszelkie dane, m.in. stan zdrowia,
miejsce pracy, warunki materialne (miejsce pracy, zarobki), NIP. Zebranie takich
danych jest praktycznie niemożliwe. Do tej pory kodeks postępowania w sprawach o
wykroczeniu dopuszczał sytuację, że można odstąpić od przesłuchania osoby
podejrzanej o popełnienie wykroczenia, jeżeli są nadmierne trudności. Wtedy my
wysyłamy pismo procesowe do osoby podejrzanej. Taka osoba nie zgłosiła się, a my
sporządzaliśmy stosowną dokumentację i wysyłaliśmy do sądu. Ilość spraw
spływających do sądu była bardzo znaczna. My sporządziliśmy w ub. roku 575
wniosków o ukaranie. Są to czynności powtarzane wielokrotnie i muszą być
wykonane przez strażnika, za które ponosi odpowiedzialność. Sądy będą te przepisy
literalnie stosować i zwracać z żądaniem uzupełnienia. Dodatkowo od tego roku
wymagane jest sprawdzenie takiej osoby w rejestrze karnym. To bardzo utrudni
pracę strażom gminnym. Będziemy musieli zwrócić się do osoby podejrzanej o
podanie wymaganych danych. Jeśli ta osoba nie poda danych sprawa upadnie. Nie
ma tu środków zaskarżenia, ponieważ sąd tej sprawy nie przyjął z powodu braków
formalnych. Będzie obowiązek prowadzenia sprawy za odmowę podania
uprawnionemu organowi danych. Wiąże się to z powtórzeniem całej procedury. Z
punktu widzenia interesu gminy jest to niekorzystne z powodu dodatkowych
kosztów. Do każdej sprawy muszą być wysłane przynajmniej 3 pisma ze zwrotnym
potwierdzeniem odbioru. Jeśli adresat nie odbierze pisma musi być wysłane jeszcze
raz. Tak obecnie sprawa wygląda. Czynności nie można zaniechać, ponieważ jest to
naruszenie art. 231 KK przez funkcjonariusza Straży Gminnej.
Brak działań w Klubie w Rosnowie – muszę z przykrością stwierdzić, że takie
stwierdzenie w stosunku do strażników uwłacza godności strażników. Nie może być
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prowadzona działalność SG oraz innych instytucji doraźnie – wszystko rzucam i
jadę. Jest grafik służb i żeby strażnik tam pojechał musi być na popołudniowej
służbie. Chciałbym zwrócić uwagę, że lepiej jest gdy strażnicy o tej porze roku są na
urlopie niż mają go wykorzystywać w okresie letnim. Wykonujemy inne czynności –
wczoraj nasi strażnicy pojechali z psem porzuconym w naszej gminie do Kołobrzegu
i wrócili o godz. 16.00 (a pracowali od godziny 7.00). Żadnych nadgodzin nie
otrzymują i jak ja mam im powiedzieć, że nie wykonują jakichś czynności. Mam
również zgłoszenia, że psy biegają i nie podejmujemy żadnych czynności. W ub.
roku podjęliśmy 131 interwencji dotyczących braku właściwego nadzoru nad psami.
Praktycznie co trzeci dzień była interwencja prowadzona w stosunku do właściciela
psa. To wiąże się z dotarciem do właściciela i rozpoznaniem sytuacji. Może mieć
ktoś zarzut, że ukaraliśmy tylko 9 osób, ale każdą sprawę trzeba rozpatrywać
indywidualnie. Strażnicy nie byli w klubie, ale działania będą podejmowane w tej
materii. Będą to działania na zasadzie systematyczności – taką wyznaję zasadę. Są
interwencje podejmowane na bieżąco, natomiast te z zakresu wychowania młodzieży
wymagają procesu ciągłego.
Mamy szereg zgłoszeń dotyczących nieporządku i w związku z tym przeprowadzimy
akcję „posesja”. Podejmiemy działania jak stopnieje śnieg.
Psy na uwięzi w Rosnowie – dzisiaj będzie podjęta interwencja.
Problem bezpańskich psów będzie coraz większy, dlatego że psy są podrzucane na
teren gminy. Zachowanie psa, który wczoraj został odwieziony do schroniska
wskazywało na to, że ten pies był w schroniskach.
Wójt: rozmawiałem z Prezydentem Koszalina. Oni mają schronisko dla 200 piesków, a
docelowo po wybudowaniu schroniska ma być 250 miejsc. Jak zostanie już wybudowane,
to Prezydent podpisze z nami umowę. Komendant ma rację, nam podrzucają pieski z
innych gmin. Ten problem będzie narastał. Oddanie 1 pieska do schroniska w Kołobrzegu
kosztuje 500 zł. Schronisko w Białogardzie brało 700 zł.
Piotr Tafelski – Komendant Straży Gminnej: chciałbym podziękować Wójtowi za zakupienie
urządzeń do usypiania psów i skrzynkę dla psów (ponad 2000 zł). Strażnicy wyłapują psy z
własnej inicjatywy i na własną odpowiedzialność. Nie ma w zakresie obowiązków strażnika
łapania bezpańskich psów. Oni to wykonują z poczucia obowiązku. Jeszcze raz staję w
obronie strażników – oni naprawdę utożsamiają się z tą gminą.

Ad.II.3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Kretomino w obrębie
ewidencyjnym Kretomino w gminie Manowo dla jednostek E-4, E-5 i E-6,
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został omówiony na
wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 19 stycznia
2012 roku. Czy do tej uchwały są jeszcze jakieś pytania?
Radna Grażyna Góral: kolejny raz brakuje uzasadnienia przy uchwale.
Wójt przeprosił za ten brak, który wynika z niewykonania polecenia przez
pracownika.
Uchwała otrzymała Nr XIV/96/2012, podjęta została 14 głosami za
(jednogłośnie).
Podczas głosowania obecnych było 14 radnych
b) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/375/09
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009r.
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w sprawie obszarów chronionych krajobrazu (Dz. Urz. Zacho. Nr 66, poz.
1804 ze zm.),
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został omówiony na
wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 19 stycznia
2012 roku. Czy do tej uchwały są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę –
przechodzimy do głosowania.
Uchwała otrzymała Nr XIV/97/2012, podjęta została 14 głosami za
(jednogłośnie).
Podczas głosowania obecnych było 14 radnych
c) wygaśnięcia mandatu radnego,
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został omówiony na
wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 19 stycznia
2012 roku. Czy do tej uchwały są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę –
przechodzimy do głosowania.
Uchwała otrzymała Nr XIV/98/2012, podjęta została 14 głosami za
(jednogłośnie).
Podczas głosowania obecnych było 14 radnych
d) w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego
i od nieruchomości
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został omówiony na
wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 19 stycznia
2012 roku. W paragrafie 1 pkt 9 należy wpisać: Trojanowska Ewa. Czy do tej
uchwały są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę – przechodzimy do głosowania.
Uchwała otrzymała Nr XIV/99/2012, podjęta została 14 głosami za
(jednogłośnie).

Ad.II.4. Wolne wnioski i informacje
Jan Prus – Przewodniczący Rady:
• Z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie, Delegatura w
Koszalinie wpłynęła skarga na Wójta Gminy złożona przez p. Józefę Sobańską w
sprawie odprowadzania ścieków przez sąsiada na jej posesję. Sprawa zostanie
skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.
Wójt: jest założona teczka dotycząca tej sprawy. Problem polega na tym, że nie
chodzi tylko o szambo. Sprawa się nadaje do sądu cywilnego, bo chodzi tam o
stosunki międzysąsiedzkie. Aktualnie jest prowadzona inwentaryzacja, sąsiad p.
Sobańskiej widnieje na wykazie osób wywożących szambo. Pani M. Osińska
aktualnie sprawdza, czy ilość pobranej wody zgadza się z ilością wywożonych
ścieków. Jest tam niezgodność, ale sprawa jest na etapie sprawdzania. Straż
Gminna była tam na interwencjach kilka razy. W tę sprawę włączyła się również
radna Daria Stasiak. Jest to bardzo trudna sprawa.
• Otrzymaliśmy 2 uchwały Składu Orzekającego RIO z 19 stycznia 2012 r.:
o W sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
publicznego gminy Manowo na lata 2012-2019 – pozytywna opinia.
Uzasadnienie jest do wglądu.
o W sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu
gminy Manowo w 2012 roku – opinia pozytywna. Uzasadnienie jest do
wglądu.
• Wpłynął list z niemieckiej gminy Mesiger dotyczący współpracy (Przewodniczący
odczytał treść listu).

9

•
•
•

Od p. Mikołajczak wpłynęło pismo informujące, że wcześniej złożone pismo nie jest
skargą, dlatego Komisja Rewizyjna nie rozpatrywała tej sprawy jako skargi na Wójta
Gminy.
Proponuję wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu dotyczącego
informacji p. Wójta o wykonaniu uchwał.
Przetarg w Rosnowie
Wójt: proszę Radę o akceptację decyzji o obniżeniu ceny gruntów do przetargu o
30% (ok. 297.050 zł netto). W budżecie zaplanowaliśmy 400.000 zł ze sprzedaży tej
działki. II przetarg będzie na początku marca.
Po dyskusji, w wyniku głosowania za obniżeniem o 30% wartości wycenionej przez
rzeczoznawcę działki opowiedziało się 13 radnych, przy 1 wstrzymującym się.

Radna Daria Stasiak:
Lampy solarne – nabór wniosków będzie dopiero w I kwartale tego roku. Obecnie
zbieram informacje dotyczące usytuowania tych lamp. W chwili obecnej mamy 6
propozycji lokalizacji lamp, które spełniają warunki do zgłoszenia (teren
nieoświetlony, słońce musi dochodzić od strony zachodniej). Informacji w tym
temacie można zasięgnąć u p. Doroty Zwiefki.
Jan Prus – Przewodniczący Rady: wszyscy Państwo otrzymaliście harmonogram zebrań
wiejskich. Proszę, aby w miarę możliwości uczestniczyć w tych spotkaniach.
Wójt:
Spotkanie integracyjne odbędzie się 10 lutego o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku
Kultury w Wyszewie.
18 lutego 2012 roku odbędzie się bal przebierańców w Rosnowie. Koszt – 180 zł od
pary.

Ad.II.5. Odpowiedzi na interpelacje
Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez:
- G. Góral:
Zaproszenie na sesję posła – z zaproszeniem posła lub senatora będzie trudno,
bo mamy tylko 1 posła i 1 senatora, ale będę próbował.
- L. Kondrata:
Droga do pałacu – na pewno załatwimy gruz do naprawy tej drogi. Będę
interweniował jeszcze dzisiaj, żeby to zostało załatwione jak najszybciej.
- J. Sałka:
Psy – p. Komendant SG odpowiedział w trybunie obywatelskiej.
- J. Czerwiak:
Przycinka drzew na alei grabowej –
w miarę możliwości przytniemy jak
najszybciej.
Wiata w Grzybniczce – muszę tę sprawę rozpoznać i nie odpowiem w dniu
dzisiejszym.
- T. Padykułę:
Projekt drogi – postaram się, aby przedstawiciel PZD był na zebraniu wiejskim
w Wyszeborzu oraz osoba kompetentna w sprawach dotyczących wspólnot
mieszkaniowych.
Ewidencja ludności – po sesji będę rozmawiał z p. Ewą.
- K. Dańczaka:
Lampa w Kretominie – Oświetlenie Północ czeka z naprawą, bo rozstrzygana jest
kwestia odszkodowania za tę lampę. Będę monitował w tej sprawie.
- S. Turowskiego, L. Kondrata, E. Trojanowską:
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Woda w Boninie – na pewno przed zebraniem w Boninie zaproszę Państwa na
spotkanie. Postaram się, aby w tym spotkaniu uczestniczył również p. Budzisz,
który w tych sprawach ma szeroką wiedzę. Jeśli ekspertyza wykaże, że pokłady
wody są wystarczające, to jestem za tym, żeby zmodernizować i bazować na
wodzie z Bonina.
S. Turowskiego:
Wywóz śmieci z budynku nr 11 w Boninie – nie odpowiem dzisiaj, bo muszę się
z tą sprawą zapoznać.
D. Sapilaka:
Tablice – zostaną zamontowane.
Gruz na parking – będę interweniował w tej sprawie.
E. Trojanowską:
Studzienki przy drodze powiatowej w Boninie – ta sprawa była bardzo często
poruszana. Interweniowaliśmy również w PZD. Starosta wystąpił z pismem, że
będą przekazywać gminom drogi, które nie wpisują się w definicję drogi
powiatowej. My postawiliśmy warunek, żeby najpierw udrożnili studzienki
wzdłuż całej drogi. Będziemy tę sprawę monitować.
S. Krępeć:
Kanalizacja Wyszewa – jest to sprawa przyszłości. Koncepcja kanalizacji i
przesyłu nie wchodzi w rachubę, tylko koncepcja oczyszczalni ścieków
modułowych, bezobsługowych, biologicznych. Podobna sytuacja jest w
Wyszeborzu i Grzybnicy. W tych miejscowościach można wykonać kanalizację
grawitacyjnie. Eksploatacja jest znacznie tańsza.
Odwodnienie drogi powiatowej – chciałbym w tej kadencji w ramach
schetynówek wykonać jeszcze drogę powiatową w Wyszewie.

Radny Daniel Sapilak: czy można porozmawiać z wykonawcą drogi do Wyszeborza w celu
pozyskania destruktu na gminne drogi?
Wójt: taki mamy zamiar. W czasie remontu drogi nr 11 wykorzystaliśmy sporo tego
destruktu. Mam nadzieję, że z tej drogi również uda nam się pozyskać destrukt na gminne
drogi.
Radny Sławomir Jamka: 2 tygodnie temu na Orliku w Rosnowie złamał się maszt.
Dziękuję p. Wojtyniakowi za szybką interwencję.
Wójt: maszt już jest naprawiony i będzie niebawem zamontowany. Firma czeka tylko na
oprawy.
Radny Konstanty Dańczak: chciałbym poinformować, że autobus miejski nr 13 jeździ już
wg. wcześniejszego planu trasy – wróciło wszystko do normalności.

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

