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PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2017
Sesji Rady Gminy Manowo
odbytej w dniu 24 listopada 2017 roku
Sesję rozpoczęto o godz. 1032, zakończono o godz. 1048. Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu
Gminy 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
- Magdalena Szymańska
4. Protokolant
- Anna Drabik

Ad. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności Sesji
Otwarcia XXXIII Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Jan Prus i na podstawie listy obecności
stwierdził prawomocność Sesji zwołanej na wniosek p. Wójta z dnia 15 listopada 2017 roku. Na stan
15, obecnych było 15 radnych.
Spóźnienia:
• Radny Tomasz Padykuła – uczestniczył w sesji od godz. 1034.
• Radny Andrzej Ćwikliński – uczestniczył w sesji od godz. 1034.

Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do przyjęcia porządku obrad
W związku z brakiem propozycji zmian i brakiem uwag Jan Prus – Przewodniczący Rady
poinformował, że będziemy obradowali według przedłożonego porządku obrad.
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Porządek obrad
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności Sesji.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości.
Wolne wnioski i zapytania.
Zakończenie.

Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości
Roman Kłosowski – Wójt Gminy Manowo: ta sprawa została przeoczona. Dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych bardzo prosił o zakończenie tej sprawy w tym miesiącu, żeby mógł zamknąć 2017 rok.
Mówiłem o tym pół roku temu, kiedy narodził się pomysł przejęcia. Była już podjęta uchwała w sprawie
zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, a teraz musimy przejąć nieruchomość. Jedna działka
dotyczy Kopanina, a druga Wiewiórowa. O tę drogę nikt nie dbał. My zadbamy o odcinek do p.
Foczbaniaka.
Uchwała otrzymała Nr XXXIII/255/2017, podjęta została jednogłośnie (15 głosami za).
Podczas głosowania obecnych było 15 radnych
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Ad. 3. Wolne wnioski i zapytania.
Roman Kłosowski – Wójt Gminy Manowo: odbyliśmy już 8 zebrań wiejskich, zostało jeszcze jedno w
Kretominie. Głównymi problemami mieszkańców są drogi i oświetlenie.
Jan Prus – Przewodniczący Rady: w przyszłym miesiącu Komisje odbędą się 22 grudnia, a sesja 28
grudnia.

Ad. 4. Zakończenie
Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął Obrady XXXIII Sesji
Rady Gminy Manowo.
Protokołowała:
Anna Drabik

