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PROTOKÓŁ Nr XXXII/2017
Sesji Rady Gminy Manowo
odbytej w dniu 27 października 2017 roku

Sesję rozpoczęto o godz. 1105, zakończono o godz. 1310. Posiedzenie odbyło się w sali
posiedzeń UG Manowo.
Na stan 15 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
Magdalena Szymańska
4. Protokolant
Anna Drabik

Ad. I.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności Sesji
Otwarcia XXXII Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Jan Prus i na podstawie
listy obecności stwierdził prawomocność Sesji. Na stan 15, obecnych było 14
radnych.
Nieobecności:
• Radny Andrzej Sokalski – nieobecność usprawiedliwiona.
Zwolnienia:
• Radny Leszek Kondrat – uczestniczył w sesji do przerwy (do 1155).
• Radna Sylwia Krępeć – uczestniczyła w sesji do przerwy (do 1155).

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 XXXI 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 z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
6. Informacja komisji RG z pracy w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja Straży Gminnej w Manowie z bieżącej działalności.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Trybuna obywatelska.
II. Sprawy problemowe:
1. Kierunki polityki społeczno-gospodarczej Gminy Manowo w 2018 roku oraz
założenia do projektu budżetu.
2. Zimowe utrzymanie dróg.
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3. Informacja przewodniczącego Rady na temat składanych oświadczeń
4.

5.

6.
7.
8.

majątkowych przez radnych gminy Manowo.
Informacja Wójta Gminy Manowo na temat składanych oświadczeń
majątkowych przez sekretarza i skarbnika gminy, kierowników jednostek
organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w
imieniu Wójta Gminy
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działki nr 146/26 w
Kretominie,
b) udzielenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz gminy
Manowo nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
położonej w obrębie ewidencyjnym Cewlino,
c) przyjęcia „Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z
organizacjami
pozarządowymi
oraz
innymi
podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”,
d) wysokości podatku od nieruchomości,
e) wysokości stawek podatku od środków transportowych,
f) opłaty miejscowej,
g) uchylenia uchwały w sprawie opłaty targowej.
Wolne wnioski i informacje.
Odpowiedzi na interpelacje.
Zakończenie.

Ad.I.2. Przyjęcie protokołu XXXI Sesji Rady Gminy
Protokół XXXI 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:
 6, 13 i 20 października pełniłem dyżury w Urzędzie Gminy.
 20 października brałem udział we wspólnym posiedzenie stałych komisji Rady.
 25 października udzieliliśmy odpowiedzi Zespołowi Zarządców Nieruchomości
Rosnowo na interpelację dotyczącą wyjaśnienia oraz wskazania zasadności
zapowiadanej zmiany taryfy opłat za ciepło dostarczane z dniem 1 listopada
2017 roku.

Ad.I.4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym
Wójt poinformował, że w okresie międzysesyjnym zajmował się następującymi
sprawami:
 18 października podpisaliśmy umowę z Marszałkiem na środki w celu realizacji
naszego zadania – „Kąpielisko w Rosnowie – część rekreacyjna i turystyczna”.
Otrzymamy dofinansowanie w wys. 63,63% tj. 228.836 zł. Dowiedzieliśmy się
również na tym spotkaniu od p. Marszałka, że jeszcze w tym roku będzie dogrywka
na drogi gminne – łącznie z Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych (8.000.000 zł
+ 5.000.000 zł – razem 13.000.000 zł). Będziemy brali udział w tym konkursie (ul.
Cisowa w Cewlinie). Jest projekt i dokumentacja, wiec możemy brać udział.

3

 Projekt naszej ścieżki rowerowej przeszedł pozytywnie weryfikację. Czekamy na
pozwolenie na budowę, które powinno być za ok. 2-3 tygodnie i później
podpiszemy umowę z Marszałkiem.
 Czekamy na podpisanie umowy na termomodernizację dwóch obiektów – Szkoły
Podstawowej w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie.
 Opady deszczu mają bezpośredni wpływ na stan dróg gminnych. Tam, gdzie drogi
na wiosnę były zrobione z destruktu sytuacja jest bardzo dobra. Aktualnie
pozyskujemy destrukt. Wszystko składowane jest w Boninie. Z tego destruktu
naprawiamy już drogi gminne. Wczoraj naprawiliśmy ul. Truskawkową w
Kretominie, naprawiamy ul. Kościelną (zakręt). Nie wiem, co będzie dalej, jak
utrzyma się taka pogoda. Drogi są w fatalnym stanie (dziura na dziurze i straszne
błoto). Kretomino jest szczególnie narażone, ponieważ odbywa się tam, ruch
zdecydowanej większości środków transportowych spoza naszej gminy. Jeździ też
dużo ciężarowych samochodów i niszczą drogi. Przez kilka dni były temperatury
pow. 180C i nic nie wyparowało. Proszę o cierpliwość. Wiem, że jako radni macie
sygnały osób niezadowolonych, ale przy takiej pogodzie, to pieniądze wyrzucone w
błoto. W przyszłym roku na wiosnę będziemy mieli jeszcze destrukt z dwóch
odcinków po 500 m. Razem da nam to możliwość wyremontowania ok. 4 km dróg
gminnych. W tym roku zrobiliśmy 3 km dróg i niektóre są rewelacyjne. W chwili
obecnej mamy materiał na ok. 2,5 km, ale w tym roku nie będziemy już robić dróg,
ponieważ jest za chłodno (musi być temperatura pow. 15 stopni, żeby dobrze
wiązało). Jest nadzieja, że w przyszłym roku uporamy się z tymi najgorszymi
odcinkami.
 Oświetlenie – ile mogliśmy, to zrealizowaliśmy. Jeszcze w tym roku wykonamy:
o W Manowie (w uliczce koło p. Szejbacha),
o Być może postawimy 2 lampy za ośrodkiem zdrowia w Manowie,
o Jak będzie dokumentacja – ul. Maślaków i ul. Rydzów w Kretominie.
 Jeszcze w tym roku chcemy uporządkować hydrofornię w Grzybniczce. Przejęliśmy
ruinę od Nadleśnictwa Tychowo i musimy to zrobić.
 Nasza polityka, o której mówimy już od wielu lat przynosi efekty. Udziały w
podatku od osób fizycznych (z 2016 r. na 2017 rok) wzrosły ok. 500.000 zł,
natomiast prognoza na 2018 rok przewiduje wzrost o 350.000 zł. Zakładając, że
rząd podniósł kwotę wolną od podatków, to jest również naszym kosztem. Nie ma
czegoś takiego, że rząd komuś daje, bo to znaczy, że nam zabiera. Nie wiem
dlaczego w roku ubiegłym znacząco nam obcięto subwencję wyrównawczą, ale w
tym roku nam podnieśli o 350.000 zł. Razem o prawie 700.000 zł będziemy mieli
więcej dochodów własnych i są to raczej pewne środki. Subwencja oświatowa
została zwiększona o 500.000 zł – są tam wkalkulowane podwyżki dla nauczycieli.
Ogólnie dochody wzrosną o 1.200.000 zł, a dochody mają przełożenie na nasze
wskaźniki.
 Gmina Manowo otrzymała certyfikat oraz medal pamiątkowy za wyróżnienie w
Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Największe podziękowania
należą się p. Edycie Nowak, która tym zarządza.
 Został ustalony harmonogram zebrań wiejskich, które odbędą się w listopadzie.
Proszę się z nim zapoznać i jeśli będzie taka potrzeba, to w dniu dzisiejszym będzie
można termin zebrania jeszcze zmienić. Zaczniemy od Grzybnicy w dniu 13
listopada.
 Busy jeżdżą, ale w Cewlinie kursy zaczynają być nieopłacalne dla firmy. Tylko 2
osoby wykupiły bilet miesięczny. Wyszebórz natomiast jest opłacalny.
 Były u mnie mamy z Kretomina w sprawie busów i autobusów szkolnych.
Rozmawiałem również z p. Rogasiem. Zajmiemy się tym dopiero, jak zostanie
uporządkowany ruch na drodze nr 11. Kierownik p. Tadeusz Kanas obiecuje, że
do 15 listopada ruch na terenie naszej gminy zostanie uporządkowany. Tak
sprawa na tę chwilę wygląda.
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Ad.I.5. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji
Roman Kłosowski – Wójt Gminy przedstawił informację z realizacji uchwał
podjętych na ostatniej sesji.
Lp.

Nr uchwały, Uchwała w sprawie
Data uchwały

Informacja o realizacji

1.

XXXI/240/2017
29 września
2017

rozpatrzenia informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

Zrealizowana, została przesłana do RIO w celu
zbadania zgodności z prawem.

2.

XXXI/241/2017
29 września
2017

zmian w budżecie gminy na 2017 rok

3.

XXXI/242/2017
29 września
2017

wyrażenia zgody na zawarcie z
dotychczasowym dzierżawcą kolejnej
umowy dzierżawy

4.

XXXI/243/2017
29 września
2017

wyrażenia zgody na nabycie prawa
własności lokalu mieszkalnego

5.

XXXI/244/2017
29 września
2017

wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności przesyłu na nieruchomościach

6.

XXXI/245/2017
29 września
2017

sprzedaży działki numer 806/3 położonej w
obrębie ewidencyjnym Kopanino

7.

XXXI/246/2017
29 września
2017

zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

8.

XXXI/247/2017
29 września
2017

określenia zasad udzielania osobom
prawnym, wspólnotom mieszkaniowym
dotacji celowej ze środków budżetu Gminy
Manowo na budowę wiat śmietnikowych

Zrealizowana, została przesłana do RIO w celu
zbadania zgodności z prawem.
Została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa
zachodniopomorskiego.
Zrealizowana, została przesłana do Wojewody
Zachodniopomorskiego w celu zbadania
zgodności z prawem. Został wywieszony wykaz
nieruchomości do dzierżawy.
W trakcie realizacji, została przesłana do
Wojewody Zachodniopomorskiego w celu
zbadania zgodności z prawem. Została
przesłana do AMW Szczecin w celu jej
realizacji
W trakcie realizacji, została przesłana do
Wojewody Zachodniopomorskiego w celu
zbadania zgodności z prawem. Została
przesłana do ENERGA w celu zawarcia umowy
W trakcie realizacji, została przesłana do
Wojewody Zachodniopomorskiego w celu
zbadania zgodności z prawem. Został
wywieszony wykaz nieruchomości.
W trakcie realizacji, została przesłana do
Wojewody Zachodniopomorskiego w celu
zbadania zgodności z prawem.
Zrealizowana, została przesłana do RIO w celu
zbadania zgodności z prawem.
Została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego

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

Ad.I.7. Informacja Straży Gminnej w Manowie z bieżącej działalności
Tomasz Mingoć – strażnik gminy: realizując zadania ustawowe w zakresie naruszeń
przepisów porządkowych, reagując na zgłoszenia mieszkańców oraz podejmując
działania w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami w trakcie prowadzonych
patroli, podejmowane są interwencje dotyczące m.in.:
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1. Nieprawidłowości w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – odprowadzanie
nieczystości płynnych niezgodnie z przepisami UUCPG; W tym
nieprawidłowości w oprowadzaniu wód deszczowych z posesji - 5 interwencji.
2. Nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami komunalnymi – gromadzenie
znacznych ilości odpadów stałych , ogólny brak porządku na posesjach,
składowanie odpadów wielkogabarytowych (m. Bonin, Rosnowo – stały
monitoring), współpraca – UG - Gospodarka komunalna, PPW Ekosan,
Administracja Budmar Rosnowo - 12 interwencji.
3. Podejrzenie spalania odpadów i substancji zabronionych -Kontrole
nieruchomości pod kątem spalania odpadów - 2 interwencje.
4. Stałe kontrole dot. odpowiedniego oznakowania numerami porządkowymi
posesji.
5. Kontrole stanu technicznego dróg oraz nieuprawnionych ingerencji w
infrastrukturę drogową – współpraca – UG Wodociągi, kanalizacja i drogi.
Dewastacja przystanków (uszkodzenia polegające na niszczeniu wiat oraz
wypisywaniu wulgaryzmów itp.) - czynności wspólnie z dzielnicowymi Policji.
Interwencje dot. zanieczyszczania jezdni - 6 interwencji.
6. Potrąconych przez pojazdy zwierząt - 4 interwencje.
7. Braku należytego nadzoru nad psami przez ich właścicieli art. 77 kw. oraz
właściwych warunków trzymania zwierząt (naruszenia przepisów ustawy o
ochronie zwierząt), realizacja zadań własnych gminy dot. bezpańskich psów –
wspólne działania z TOZ Koszalin, dzielnicowymi Policji -7 interwencji
8. Współpraca z GOPS Manowo – pomoc osobom bezdomnym oraz
niezaradnym, będącym w trudnej sytuacji życiowej (Bonin, Wyszebórz) - 3
interwencje.
9. Budynków będących w złym stanie technicznym, mogących stanowić
zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców - 1 interwencja.
10. Współpraca z KP II Koszalin w zabezpieczeniu meczów piłki nożnej w m.
Wyszewo, Manowo.
11. Naklejanie ogłoszeń w miejscach zabronionych art. 63a kw (przystanki
autobusowe - plakaty reklamowe, ulotki, ogłoszenia) - 5 interwencji.
12. Monitoring miejsc gromadzenia się młodzieży zagrożonej demoralizacją
(Bonin – ZSZ, „Orlik”; Wyszebórz – plac zabaw, boisko do koszykówki;
Wyszewo – plac zabaw, teren rekreacyjny przy GOK; Rosnowo – przystanki,
teren przy jeziorze, „Orlik”) - zdarzenia dot. dewastacji mienia - wspólne
działania z dzielnicowymi.
13. Czynności zmierzające do usunięcia pojazdów wycofanych z eksploatacji
(pojazdy niejeżdżące zajmujące miejsca parkingowe) - 2 interwencje.
14. Interwencje dot. utrzymania nieużytków w stanie wolnym od zachwaszczenia.
Realizowane są w bieżące zgłoszenia mieszkańców w zakresie naruszania
przepisów dot. zakłócania spokoju i porządku w miejscach publicznych współpraca z dzielnicowymi Policji.
Sławomir Jamka – Przewodniczący Rady Osiedla w Rosnowie: w Rosnowie na terenie
szkoły pojawiają się dziki.
Tomasz Mingoć – strażnik gminy: te problemy należy zgłaszać przede wszystkim w
kołach łowieckich.
Sławomir Jamka – Przewodniczący Rady Osiedla w Rosnowie: zgłaszałem, ale
powiedziano mi, że jest to za blisko zabudowań mieszkalnych (ok. 200 m) i nic nie
mogą zrobić.
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Tomasz Mingoć – strażnik gminy: nie ma jasnych przepisów, które by pozwalały
odpowiedniej instytucji czy organowi w sposób skuteczny podjąć taką interwencję.
Ja jako strażnik nie mam takich kompetencji i możliwości fizycznych. Policja również
podejmuje interwencje polegające na zaradzeniu sytuacji, bo oni też nie mają
przepisów jasnych i klarownych. Dlatego odsyłam do odpowiednich kół łowieckich,
bo oni są najbardziej kompetentni i mają możliwości i środki.
Radny Janusz Sałek: ale wszyscy zawsze odsyłają nas do Wójta.
Tomasz Mingoć – strażnik gminy: każdy próbuje uprawiać „spychologię”, ponieważ
przepisy nie wskazują odpowiedzialnego organu. Przykro mi bardzo, ja na to nic nie
poradzę i nie wymyślę złotego środka, żeby poprawić ten stan rzeczy. Trzeba działać
na podstawie tych środków prawnych, które są dyspozycji. Są tylko środki zaradcze
– nie możemy powiedzieć, że nic się nie da zrobić.
Roman Kłosowski – Wójt Gminy: Tomek ma dużo racji w tym, co mówi. My jesteśmy
bezsilni. Mamy często taką sytuację z potrąconą zwierzyną przez samochód na drodze
wojewódzkiej. Powinien się tym zająć właściciel drogi, ale wszyscy zrzucają to na
gminę. Dla nas jeden przyjazd i utylizacja, to koszt 700 zł. Kiedyś w ciągu 1 dnia
mieliśmy 3 przypadki. Dziki chodzą stadami nawet w dzień po dużych miastach, np.
w Świnoujściu, w Międzyzdrojach. To jest problem ogólnopolski.

Ad.I.8. Interpelacje i zapytania
Radny Jerzy Hawraniak:
 Nic się nie dzieje w sprawie oświetlenia Orlika w Boninie. Pani, która zamyka
stadion musiała telefonem przyświecać. Wewnątrz lampy również nie są
kompletne.
 Mieszkańcy pytają, jaka inwestycja jest prowadzona w Boninie.
Roman Kłosowski – Wójt Gminy: to jest gazyfikacja.
Radny Tomasz Padykuła:
 Boisko w Wyszeborzu – czy uda się coś w końcu zrobić z tym boiskiem?
Roman Kłosowski – Wójt Gminy: mamy to na uwadze
Radny Tomasz Padykuła:
 Droga (przy boisku) od lasu do asfaltu – czy musi ta inwestycja być zapisana
w przyszłorocznym budżecie? Jeśli wejdziemy w naprawę budżetu, a droga nie
jest wpisana w WPI, to czy droga w ogóle będzie robiona?
 Do p. radnej powiatowej – droga do Lubiatowa – czy sprawa ruszy dalej, czy
tak zostanie?
Radny Mirosław Pawlak:
 Czy w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi były
przeprowadzone konsultacje?
 Kiedy planujemy rozpoczęcie inwestycji „Rewitalizacja plaży w Rosnowie”?
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Radny Marek Twardowski:
 Przestawianie czasu włączania i wyłączania oświetlenia – mieszkańcy
domagają się wyregulowania czasu, ponieważ jest ciemno, pada i są dziury, co
sprawia problem dla dzieci uczęszczających do szkoły.
Roman Kłosowski – Wójt Gminy: po zmianie czasu wyregulujemy w całej gminie.
Radny Michał Bamburak:
 Droga do lasu – otrzymałem już w tej sprawie wyjaśnienie.
 Lampy koło świetlicy – może uda się zrobić również w Cewlinie.
 Kałuża – p. Tomaszewski grodził i stwierdził, że tam jest jakiś przepływ przez
drogę aż do rzeczki. Kałuża znajduje się w zasięgu tego rurociągu. Gdyby było
możliwe jego udrożnienie, ta sprawa byłaby rozwiązana.
 W przyszłym roku lub przy planowaniu budżetu będę się upominał o pieniądze,
które Wójt obiecał za działkę. Środki te miały być przeznaczone na świetlicę.
 Słyszę, że jest dużo destruktu – może na drodze do kolonii da się chociaż dziury
zasypać.
Radny Stanisław Turowski – w świetle tego co się dzieje (naprawiamy budżet) dużo
mówimy o naprawie, budowie i remontach dróg. Chciałbym się zapytać, jak wygląda
sprawa dróg pomiędzy blokami 24, 26, 28 i 30 w Boninie. Ten temat jest przekładany.
Zastanawiam się, czy nie wnieść tego do budżetu. Są to najbardziej rozjeżdżone drogi
i nic się przy nich nie robi, a jest to duże osiedle. Ludzie dopominają się remontu tych
dróg i mówią nam wprost, że kłamiemy – dlatego chciałbym usłyszeć, jak to będzie
wyglądało.

Ad.I.9. Trybuna obywatelska
Danuta Szatkiewicz – Sołtys Cewlina: jutro o godzinie 17.00 odbędzie się konkurs na
potrawę pn. „Jabłko w roli głównej”. Zapraszam serdecznie na degustację potraw
konkursowych. 22 osoby wystawią 26 potraw.
Radna Sylwia Krępeć:
 Wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjazna Dłoń, które działa przy Szkole
Podstawowej w Rosnowie napisaliśmy projekt, na który otrzymaliśmy 4.000 zł.
Projekt był zatytułowany „Moje miejsce rekreacji, forma przy ognisku w
Sołectwie Wyszewo”. Za budynkiem GOK był staw i pomimo nawiezienia
kilkudziesięciu przyczep ziemi, wciąż jest stawek. Nie możemy się pozbyć wody.
Zostało wykonane profesjonalne odwodnienie i połączone wszystkie cieki
wodne. Teren jest wyrównany, ale woda stoi. Zamierzamy tam posadzić
rododendrony, zostały zakupione ławy do ogniska, zasadziliśmy krzewy. W
minioną środę wspólnie z p. Ireną Oleksy zorganizowaliśmy czyn, w którym
wzięło udział ok. 20 osób. Wspólnie posadziliśmy krzewy i było to miłe
spotkanie, które trwało 2 godziny. Jutro na godzinę 15.00 zaplanowaliśmy
poczęstunek, karaoke, przyśpiewki. Dla dzieci ze świetlicy zorganizowaliśmy
konkurs plastyczny pn. „Moje bezpieczne miejsce przy ognisku w Sołectwie
Wyszewo”.
 Zbliża się listopad. W Sołectwie Wyszewo mamy dwa cmentarze –
grekokatolicki (na gruntach Nadleśnictwa Manowo) oraz katolicki czynny. Nie
ma właścicieli tych cmentarzy. O porządek dbają mieszkańcy Sołectwa
Wyszewo. Wszystko już jest przygotowane na 1 listopada. W tym roku wsparła
nas p. Nadleśniczy Nadleśnictwa Manowo (w najbliższych dniach wystąpimy
na piśmie z podziękowaniem). Za te pieniążki możemy zakupić znicze, wykonać
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stroiki, wykosić. Głownie skupiliśmy się na poniemieckim, ponieważ on nie
jest odwiedzany przez mieszkańców w ciągu roku. Mamy również zapomniane
groby na cmentarzu katolickim, na które dzieci również wykonały stroiki.
Robert Murii – prezes Spółki „Elektrociepłownia Rosnowo”:
 3, 4 i 19 października spotkałem się z zarządami wspólnot wraz z
administratorem. Odbyły się trzy spotkania z 19 wspólnotami. W pierwszym
spotkaniu z ZZN uczestniczyło 40 osób, a w drugim spotkaniu z Budmarem
ok. 53 osób i w trzecim spotkaniu z ZZN 6 osób. Wszystko zostało wyjaśnione.
Wszystkie informacje w formie pisemnej przekazane zostały mieszkańcom.
Kontrowersyjne punkty zostały też uzgodnione, nie ma żadnych zastrzeżeń.
 2 lata temu podjął walkę z chorobą białaczkową wnuk naszego pracownika.
Przegrał tę walkę i został wczoraj pochowany. Jest nam smutno z tego powodu.
Radny Mirosław Pawlak:
 Od 3 tygodni prowadzimy w Rosnowie zajęcia dla pań z samoobrony. Gdyby
były również chętne osoby z terenu gminy, to serdecznie zapraszamy.
 W zeszłym tygodniu postanowiliśmy reaktywować sztab WOŚP. Chcemy
organizować znów Finał w Rosnowie. Zapraszamy wszystkich do współpracy.
Jesteśmy już w kontakcie ze sztabem koszalińskim. W tej chwili trwają tam
ustalenia. Informacja, ankiety i nabór wolontariuszy ruszy dopiero za tydzień
lub dwa. Zapraszam wszystkich, którzy chcą się włączyć finansowo lub
organizacyjnie w pracę.
Roman Kłosowski – Wójt Gminy: wyszliśmy na chwilkę z radnymi z Bonina, ponieważ
są emocje w sprawie kilu arów gruntu, które gmina wydzierżawiła firmie Inermetal
pod parking dla pracowników. Jest podpisana umowa na 3 lata. Właściciel zwrócił
się do Urzędu z zapytaniem, czy może to ogrodzić, ponieważ w sobotę i w niedzielę
miejscowi jeżdżą kładami - wystarczy jeden wiraż i 2/3 materiału ląduje na nowej
drodze asfaltowej. Więc wraziłem zgodę na ogrodzenie. Parking podczas weekendu
jest zamknięty. Jest tam porządek, jakiego nie było nigdy. Płot nie wymaga żadnej
dokumentacji, bo składa się z elementów i nie przekracza wysokości 2,20 m i nie jest
na stałe związany z gruntem. Nie ma tu żadnych tematów korupcyjnych – nikt
nikomu nic nie sprzedawał. Państwo, jako Rada nie podejmowaliście uchwały w
sprawie sprzedaży tej działki. Pani Ewa Trojanowska zawsze monitowała, żeby tam
zrobić porządek, bo był bałagan. Założono oświetlenie i płot – zrobiono porządek. To
jest mieszkaniec Koszalina, kwartalnie połaci 11.700 zł podatku, zatrudnia 70 osób
(w tym część z naszej gminy).
Radny Jerzy Hawraniak: chodzi o to, że tamtędy nie można przejechać, ponieważ
przejazd jest zastawiony. Mieszkańcy proszą, żeby właściciel umożliwił stały
swobodny przejazd.
Roman Kłosowski – Wójt Gminy: taka uwaga była ze strony Urzędu, że parking musi
być ogrodzony co najmniej 20 metrów od płotu i to jest zachowane. Przejeżdżam
tamtędy 2 razy w tygodniu i widzę, że kiedy podjeżdżają duże samochody z towarem
to rzeczywiście droga jest przyblokowana.
Radny Andrzej Ćwikliński: w związku z opadami deszczu mogą nastąpić zalania, a
doświadczenie uczy, że właściciele zalanych posesji obawiają się wezwać straż z
obawy, że zapłacą za interwencję. Nikt jeszcze za takie interwencje nie zapłacił. W
takich sytuacjach należy dzwonić do Straży Pożarnej.
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Przerwa – 1155 - 1220

Ad.II.1. Kierunki polityki społeczno-gospodarczej Gminy Manowo w 2018
roku oraz założenia do projektu budżetu
Roman Kłosowski – Wójt Gminy:
- Nasza polityka społeczno-gospodarcza, zwłaszcza ta część społeczna
praktycznie nie ulega zmianie. Będzie realizacja naszej polityki, jak w latach
ubiegłych. Polityka została poszerzona w 2017 roku o program 500+. W dużej
mierze ożywiło to nasze najbardziej potrzebujące rodziny. Obawialiśmy się, że
w niektórych rodzinach pieniądze nie zostaną wydane zgodnie z
przeznaczeniem, ale na dzień dzisiejszy takich sygnałów nie mamy. Są też
przypadki, że niektóre osoby pobierające 500+ odstępują od ubiegania się o
środki z pomocy społecznej, chociaż wiedzą o tym, że mogą się o nie starać.
Są też przypadki – i to dotyczy całego kraju – że niektóre osoby nie podejmują
pracy, albo celowo się zwolnili z pracy. Dzięki temu programowi jest lepiej i
nie ma patologii. Jedynym zastrzeżeniem ze strony mieszkańców jest to, że
nie przysługuje matkom samotnie wychowującym dzieci.
- W dalszym ciągu potrzebujemy dosyć dużo lokali socjalnych. W przypadku
eksmisji na podstawie wyroku sądowego, to Wójt ma obowiązek wskazania
lokalu socjalnego. Jeśli nie wskażemy, to ponosimy konsekwencje finansowe.
To też jest problem ogólnokrajowy. Chyba nie ma gminy, która wystarczającą
ilość lokali socjalnych. To jest duży problem. Dużym problemem jest również
to, że duża grupa osób nie płaci (kilka-kilkanaście osób). Niektóre z tych osób
żyją tylko ze świadczeń GOPS i nie są w stanie opłacić nawet mieszkania
socjalnego. Musimy mieć świadomość, że gmina jest między innymi po to,
żeby zapewniać podstawowe potrzeby socjalne swoim mieszkańcom. Jeśli
chodzi o program rządowy Mieszkanie+ - nam nie chodzi o mieszkania, tylko
o pieniądze. Niech nam zostawią środki z podatku od osób fizycznych, to my
sami wybudujemy lokale i zrobimy to taniej, szybciej i tam gdzie trzeba. W
każdej miejscowości mamy możliwość wybudowania kilku mieszkań, tylko
nie mamy za co.
- Oświata – wróciliśmy do starego systemu, czyli 3 szkoły podstawowe:
Manowo, Rosnowo, Bonin. Na tę chwilę nie mamy problemów z dowozami,
ani innych. Nasze placówki są dobrze przygotowane. Mamy również 2
przedszkola samorządowe w Boninie i w Rosnowie. Mamy też ognisko
przedszkolne w Manowie.
- W każdym sołectwie mamy działającą czynnie świetlicę. To jest naszym
olbrzymim sukcesem. Jak nastaliśmy, nie było żadnej osoby na etacie.
- Mamy również dwa Orliki – jako jedyna gmina w powiecie mamy dwa. Nasza
polityka polega na tym, żeby to utrzymać w odpowiednim standardzie.
- Gospodarka – to co możemy, to robimy. Te podmioty, które działają, działają
dzięki swojej kreatywności. Jest przychylność urzędu, ale to jest tylko pomoc.
W ostatnich miesiącach jest budowana hala w Kretominie (obróbka granitu
czarnego i białego). Będzie zatrudnionych kilka osób. My pokazujemy
podmiotom, że mamy możliwości. Nasz kierunek, to rozwój budownictwa
jednorodzinnego. Dzisiaj są takie miejsca, gdzie ludzie już mieszkają, ale nie
można dojechać. Staramy się ludziom pomagać, ale oczekujemy również
przepisania do II Urzędu Skarbowego w Koszalinie. W ościennych gminach
sytuacja jest podobna. Najwięcej nowych firm powstaje w strefie
ekonomicznej, która ma całą infrastrukturę, łącznie z komunikacją miejską.
Nie możemy oczekiwać, że w gminie Manowo nagle pojawi się jakiś wielki
inwestor (próbowaliśmy już rozmawiać z różnymi inwestorami). W Boninie są
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dwa zakłady. Na terenie byłego ZDZ mogłoby powstać 2-3 firmy, ale jest
blokada.
Mi, jako Wójtowi wydaje się, że jeśli chodzi o taką gminę jak nasza – nie jest
źle i jest to zasługą tego, że jesteśmy gminą satelitarną w stosunku do
Koszalina.
Na 2018 rok będziemy planowali minimalną sprzedaż – jedną nieruchomość.
Mamy też nadzieję, że uda nam się sprzedać inne nieruchomości.

Ad.II.2. Zimowe utrzymanie dróg
Informację nt. zimowego odśnieżania dróg przedstawił Roman Kłosowski – Wójt
Gminy:
Wykaz osób odpowiedzialnych za odśnieżanie dróg gminnych:
Manowo, Cewlino, Kopanica
Pan Łukasz Markiewicz - tel. 721-149180
Bonin, Dęborogi, Kretomino, Policko, Pan Aleksander Markiewicz - tel. 691Wyszebórz
733-719
Wyszewo, Wiewiórowo, Grzybniczka, Pan Marek Stasiak - tel. 602-492-423
Grzybnica, Kliszno, Kopanino, Poniki
Rosnowo, Jagielno, Lisowo, Zacisze Pan Paweł Maślak – tel. 722-316-005
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych (28 kilometrów):
- od drogi krajowej nr 11 do Bonina,
- od drogi krajowej nr 11 do Kretomina (ul. Kretomińska),
- Wyszebórz – Dęborogi,
- od drogi krajowej nr 11 do Kopanina,
należy do Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie – Sekcja Drogowa w Manowie.
W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych dyżury pełnione są w
godzinach od 7.00 do 15.00 (tel. 94 342 44 45). Przy obfitych opadach śniegu i
wystąpieniu przerw w ruchu dyżury pełnione są w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz
całodobowo w dni wolne od pracy (telefon dyżurny 728 549 255).
Zimowe utrzymanie dróg krajowych (droga krajowa nr 11 Kołobrzeg – Koszalin –
Kretomino – Bobolice) należy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Rejon w Koszalinie (tel. 94 34 55 273 lub 882 166 245).
Ponadto Wójt poprosił o zgłaszanie zapotrzebowania na piasek do posypywania
chodników w poszczególnych miejscowościach.

Ad.II.3. Informacja przewodniczącego Rady na temat składanych oświadczeń
majątkowych przez radnych gminy Manowo
Jan Prus – Przewodniczący Rady: wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe w
ustawowym terminie. Najczęstszym i powtarzającym się błędem w oświadczeniach
jest brak określenia przynależności majątkowej. Chciałbym zwrócić uwagę, że do
oświadczenia majątkowego należy dołączyć tylko PIT-36 lub PIT-37, pozostałe PIT-y
są niepotrzebne. Proszę radnych o zapoznanie się z analizą w celu wyeliminowania
tych samych błędów w kolejnych oświadczeniach. II Urząd Skarbowy w Koszalinie
przysłał również analizę, która zawiera uwagi w stosunku do 3 radnych. Naczelnik II
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US nie skierował wniosku do CBA o przeprowadzenie kontroli. Przekazałem
informację zainteresowanym osobom.

Ad.II.4. Informacja Wójta Gminy Manowo na temat składanych oświadczeń
majątkowych przez sekretarza i skarbnika gminy, kierowników jednostek
organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w
imieniu Wójta Gminy
W imieniu Wójta informację na temat składanych oświadczeń majątkowych
przedstawiła Irena Oleksy – sekretarz gminy: na ręce Wójta Gminy Manowo
powinno złożyć oświadczenia 14 osób i wszystkie osoby wywiązały się z tego
obowiązku. Większych błędów nie było, z wyjątkiem jednego oświadczenia, w
którym zaniżono dochód o 501,16 zł, ale Naczelnik II US nie skierował wniosku do
CBA o przeprowadzenie kontroli.

Ad.II.5. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działki nr 146/26 w

Kretominie,
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został
omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 20 października 2017
roku. Czy do tego projektu uchwały są jeszcze jakieś pytania lub wnioski?
Nie widzę – przechodzimy do głosowania.
Uchwała otrzymała Nr XXXII/248/2017, podjęta została jednogłośnie.
Podczas głosowania obecnych było 12 radnych
b) udzielenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz gminy
Manowo nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej
w obrębie ewidencyjnym Cewlino,
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został
omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 20 października 2017
roku. Czy do tego projektu uchwały są jeszcze jakieś pytania lub wnioski?
Nie widzę – przechodzimy do głosowania.
Uchwała otrzymała Nr XXXII/249/2017, podjęta została jednogłośnie.
Podczas głosowania obecnych było 12 radnych
c) przyjęcia „Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2018”,
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został
omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 20 października 2017
roku. Na realizację programu zostaną przeznaczone środki w wys. nie
mniejszej niż 350.000 zł (w ub. roku było 580.000 zł). Czy do tego projektu
uchwały są jeszcze jakieś pytania lub wnioski? Nie widzę – przechodzimy do
głosowania.
Uchwała otrzymała Nr XXXII/250/2017, podjęta została 10 głosami za, przy
1 przeciwnym i 1 wstrzymującym się.
Podczas głosowania obecnych było 12 radnych
d) wysokości podatku od nieruchomości,
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został
omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 20 października 2017
roku. Następuje wzrost stawek o 1,9% (inflacja). Czy do tego projektu
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uchwały są jeszcze jakieś pytania lub wnioski? Nie widzę – przechodzimy do
głosowania.
Uchwała otrzymała Nr XXXII/251/2017, podjęta została jednogłośnie.
Podczas głosowania obecnych było 12 radnych
e) wysokości stawek podatku od środków transportowych,
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został
omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 20 października 2017
roku. Następuje wzrost stawek o 1,9% (inflacja). Czy do tego projektu
uchwały są jeszcze jakieś pytania lub wnioski? Nie widzę – przechodzimy do
głosowania.
Uchwała otrzymała Nr XXXII/252/2017, podjęta została podjęta została 11
głosami za, przy 1 wstrzymującym się.
Podczas głosowania obecnych było 12 radnych
f) opłaty miejscowej,
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został
omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 20 października 2017
roku. W § 1 będzie obowiązywała stawka 1,00 zł, natomiast w § 2 stawka
2,20 zł. Czy do tego projektu uchwały są jeszcze jakieś pytania lub wnioski?
Nie widzę – przechodzimy do głosowania.
Uchwała otrzymała Nr XXXII/253/2017, podjęta została jednogłośnie.
Podczas głosowania obecnych było 12 radnych
g) uchylenia uchwały w sprawie opłaty targowej
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został
omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 20 października 2017
roku. Opłata zostaje zniesiona ze względu na niski pobór. Czy do tego
projektu uchwały są jeszcze jakieś pytania lub wnioski? Nie widzę –
przechodzimy do głosowania.
Uchwała otrzymała Nr XXXII/254/2017, podjęta została 10 głosami za, przy
1 przeciwnym i 1 wstrzymującym się.
Podczas głosowania obecnych było 12 radnych

Ad.II.6. Wolne wnioski i informacje
Brak

Ad.II.7. Odpowiedzi na interpelacje
Roman Kłosowski – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez:
- J. Hawraniaka:
 Boisko Orlik w Boninie – zgłosiliśmy ten problem. Sprawdzimy to.
- T. Padykuły:
 Droga z Wyszeborza do Wyszewa – odcinek 2 km z Wyszewa w kierunku
Wyszeborza jest wykonany z płyt. Odcinek 300 m od skrzyżowania na
Kościernicę w kierunku Wyszeborza to droga szutrowa. Jest jeszcze odcinek
500 m drogi gminnej – ona zostanie naprawiona w ramach środków
przyznanych na letnie utrzymanie dróg. Będzie tylko tak zrobiona, aby była
przejezdna (nie będzie dziur).
 Droga do Lubiatowa – jest robiona sumptem gospodarczym. Sam fakt
wycinki kilkudziesięciu drzew – to zrobiono sposobem gospodarczym, w
ramach bieżącego działania. Korzenie zostały usunięte. W wielu miejscach
została poszerzona. Będę pilnował, żeby ta droga była przejezdna.
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Radna powiatowa – Irena Oleksy: p. dyrektor powiedział, że w przyszłym
roku będzie realizowana.
 Boisko w Wyszeborzu – część ziemi mamy zabezpieczonej, ale nie ma
warunków.
M. Pawlaka:
 Inwestycja „Rewitalizacja plaży w Rosnowie”– umowa została podpisana i
część umowy zostanie zrealizowana przed sezonem (lewa strona, tzw.
rekreacyjno-turystyczna). W pokoju nr 5 można zobaczyć, co tam będzie.
Jeśli chodzi o plażę, to dzisiaj nie jestem w stanie powiedzieć kiedy. To
będzie zależało od środków zewnętrznych. Pomost jest bardzo kosztowny.
M. Twardowskiego:
 Oświetlenie (regulacja czasu włączania i wyłączania) – proszę o zgłoszenie
w UG Manowo, jeśli w jakichś miejscowościach lamy świecą o niewłaściwej
porze. Staramy się na bieżąco to robić – unormujemy to po zmianie czasu.
M. Bamburaka:
 Lampy koło świetlicy – mamy w umowie z Zakładem Oświetlenie-Północ
dostawienie 5 lamp. Ja nie naciskam, ponieważ nie są opłacone faktury.
 Kałuża – musimy się z nią uporać, tym bardziej, że to droga gminna. Trudno
powiedzieć, jak do tego podejdziemy. Unikam wszelkich kosztów i nie daję
gwarancji, że w tym roku zrobimy.
 Droga do Kopanicy – tam nie ma sensu naprawiać dziur, ponieważ musi
zostać wyrównana w całości. Mam nadzieję, że przed zimą uda nam się to
załatwić.
S. Turowskiego:
 Drogi w Boninie – część zadań realizujemy poza naszym Wieloletnim
Planem Inwestycyjnym (chodniki koło bloków w Boninie w zeszłym roku).
W tym roku zakupiliśmy (partycypacja w kosztach) też osłony śmietnikowe.
Problem z zasilaniem energetycznym w części Bonina trochę nas hamuje
(wiszące przewody) – to zadanie zakładu energetycznego.

Ad.II.8. Zakończenie
Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął
Obrady XXXII Sesji Rady Gminy Manowo.

Protokołowała:
Anna Drabik

