PROTOKÓŁ Nr XX/2012
Sesji Rady Gminy Manowo
odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku

Sesję rozpoczęto o godz. 1103, zakończono o godz. 1314. 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
zainteresowani pracownicy Urzędu Gminy, goście zaproszeni oraz sołtysi wg załączonych
list obecności.

Ad.I.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności Sesji
Otwarcia XX Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Jan Prus i na podstawie listy
obecności stwierdził prawomocność Sesji. Na stan 15, obecnych było 15 radnych.
Do porządku obrad uwag nie wniesiono.

I. Sprawy regulaminowe:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności Sesji.
2. Przyjęcie protokołu XVIII 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. Przygotowania do akcji letniej dla dzieci i młodzieży.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok,
c) udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011
rok,
d) odpłatnego nabycia działki,
e) sprzedaży działki gruntu,
f) sprzedaży działki,
g) sprzedaży działki,
h) odpłatnego nabycia działki,
i) przejęcia działek,
j) zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od
nieruchomości.
3. Wolne wnioski i informacje.
4. Odpowiedzi na interpelacje.
5. Zakończenie.
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Ad.I.2. Przyjęcie protokołu XVIII Sesji Rady Gminy
Protokół XVIII Sesji Rady Gminy przyjęty został jednogłośnie.

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:
3 czerwca uczestniczyłem w Parafiadzie w Manowie.
14 i 21 czerwca pełniłem dyżur w UG Manowo.
15 czerwca brałem udział w Zebraniu Wiejskim mieszkańców Wyszeborza, które
odbyło się w UG Manowo.
16 czerwca w Grzybnicy odbył się Gminny Turniej Piłki Siatkowej o puchar
Przewodniczącego Rady Gminy. Dziękuję za bardzo dobrą organizację i współpracę.
17 czerwca uczestniczyłem w Parafiadzie w Kretominie.
21 czerwca odbyło się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy oraz XIX
nadzwyczajna sesja Rady Gminy.
22 czerwca uczestniczyłem w zakończeniu roku szkolnego w Przedszkolu w
Rosnowie.
23 czerwca uczestniczyłem w imprezie pn. Noc Świętojańska, która odbyła się nad
jeziorem Skocznia w Wyszewie.

Ad.I.4 Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym
Wójt przekazał następujące informacje:
15 czerwca w UG Manowo odbyło Zebranie Wiejskie Sołectwa Wyszebórz. Obecnych
było w II terminie 65 osób. Dokonano odwołania p. S. Tomaszewskiego i wybrano
nowego sołtysa – p. Tadeusza Mikulskiego. W imieniu samorządu życzę owocnej
współpracy z Radą Sołecką. Emocje nie ustąpiły. 21 maja było spotkanie Rady
Sołeckiej. Strona podważała wiarygodność podpisów, a w szczególności że część
mieszkańców podpisała się na liście nie znając treści pisma. Powiedziałem na zebraniu,
że jeśli po odczytaniu treści tego pisma znajdzie się jedna osoba na sali spośród
mieszkańców, która wstanie i powie, że wcześniej jego treści nie znała to oddalimy
wniosek. Trzy razy pytałem, czy jest taka osoba na sali – nie było takiej osoby. Za
trzecim razem p. Trojanowski zwrócił się do p. J. Wachowiak: „Jola wstań”, „Jola
powiedz”, która coś po cichu powiedziała, ale nie wiemy dokładnie co mówiła.
Gdybyśmy nawet uznali, że ta pani mówiła prawdę, że nie znała treści pisma, to na
liście było podpisanych 66 osób i wniosek mieszkańców nadal spełniałby wymogi
formalne. Pan Trojanowski ostentacyjnie opuścił salę. Zebranie wystąpiło z wnioskiem
formalnym o odwołanie starej Rady Sołeckiej i powołanie nowej. Dodam jeszcze, że Pan
Trojanowski przedłożył mi 3 oświadczenia osób, które nie wiedziały pod czym się
podpisywały. Powiedziałem, że nie jestem organem śledczym, żeby weryfikować, czy są
one prawdziwe. Jeśli było to przeprowadzone niezgodnie z prawem, te osoby mogą
wystąpić z wnioskiem do prokuratury. Były bardzo duże emocje.
Nie mniejsze emocje towarzyszą inwestycji, która ma być zrealizowana w Cewlinie.
Inwestorem jest p. Jerzy Mucha, który zajmuje się produkcją guzików. Nie było
problemów dopóki firma p. Muchy produkowała tylko guziki. Od 6-8 lat produkuje
również krążki z poliestru. Przy tej produkcji powstają odpady, które nie nadają się już
do powtórnego wykorzystania i które należy utylizować. Pierwsze rozmowy dotyczyły
powstania niedużej spalarni na miejscu, może na prawach plazmy (temp. spalania pow.
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10000C). To było rozstrzygane przez prof. Piecucha, który przygotowywał typ instalacji.
Od ub. roku ktoś nadał tej sprawie inny tok. Wskazał inwestorowi, że na tym można
zarobić, ponieważ miejsca do utylizacji w naszym regionie jest bardzo mało.
Skalkulowano, że dla opłacalności musi spalać min. 500 kg na godzinę (12 ton na
dobę). Inwestor ma plany, że z wytworzonej energii w procesie spalania może uzyskać
duże ilości ciepła oraz energię elektryczną. To pobudziło mieszkańców do działania. Ja
powiedziałem sołtysowi o tych planach. Pan Mucha mówił wtedy, że zlecił prof.
Piecuchowi opracowanie ekspertyzy. Powiedziałem, że dla Wójta ta ekspertyza nie ma
żadnej wartości, ponieważ została zlecona przez inwestora. Poinformowałem, że
inwestor powinien wystąpić o warunki zabudowy na daną działkę, wypełnić kartę
informacyjną o przedsięwzięciu, z której będzie wynikał obowiązek opracowania raportu
środowiskowego. Pan Mucha od razu zlecił opracowanie raportu środowiskowego, który
został złożony na moje ręce. Jeden egzemplarz skierowałem do sanepidu, a drugi do
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Inwestor został wezwany do uzupełnienia
tego raportu. Rada Sołecka zorganizowała spotkanie z mieszkańcami w tej sprawie.
Zostałem również na nie zaproszony. Moje stanowisko jest takie: istotne jest, że ktoś
będzie zatrudniał ludzi, ale najważniejszy jest spokój społeczny. Inwestycja ma miejsce
bytu tylko wtedy, gdy inwestor będzie miał pozytywną opinię mieszkańców. Mieszkańcy
nie wyrażają zgody i na potwierdzenie zebrali ok. 300 podpisów, które na zebraniu
złożyli na moje ręce. Jeśli raport środowiskowy zostanie uzupełniony i wróci do mnie,
przeprowadzę rozprawę administracyjną w Cewlinie. Na tej rozprawie będą obecni
przedstawiciele inwestora, inwestor, przedstawiciele gminy i zaproszeni eksperci przez
Wójta. Na dzień dzisiejszy z mojego punktu widzenia nie ma przyzwolenia na tę
inwestycję. Nie jestem wrogiem postępu technicznego, ale jestem pewien, że można
znaleźć odpowiedniejsze miejsce. Przy każdej inwestycji mówi się, że oddziaływanie na
środowisko powinno zamykać się w granicach działki.
Inwestycje:
o Trwa przebudowa drogi powiatowej z Manowa do Wyszeborza. Na wniosek
radnych z Manowa mieliśmy spotkanie z Dyrektorem PZD. Jest element
wbudowany w pas drogi, który nazywa się szykaną i wprowadza utrudnienie.
Dyrekcja jest przekonana, że jest tylko i wyłącznie dla dobra i bezpieczeństwa
pieszych. Ona na dzień dzisiejszy wygląda bardzo topornie, bo jest wysoki
krawężnik i na te chwilę bardziej przysparza problemy kierowcom niż
utrudnienie dla pieszych. Dyrektor zwrócił się z pismem do Urzędu Gminy, aby
p. sołtys zebrała podpisy mieszkańców w sprawie likwidacji szykany lub
ewentualnego pozostawienia jej. Projekt był oceniany przez fachowców i dostał
odpowiednią ilość punktów pozwalających na realizację. Zamiast tej szykany
można zamontować spowalniacze, z tym że są one dużym utrudnieniem dla
mieszkańców mieszkających w sąsiedztwie. Musimy udzielić odpowiedzi za jakim
rozwiązaniem się opowiadamy.
26 czerwca w UG było spotkanie z prymusami. Uczestniczyło 21 uczniów. W tym roku
mamy 2 gminnych prymusów ze średnią 5,70. Jednym z nich jest syn p. Basi ZmudyTrzebiatowskiej. Najbardziej ucieszyło mnie to, że wśród prymusów znaleźli się
uczniowie gimnazjum.
Opłaty adiacenckie – w trakcie realizacji kanalizacji w Kretominie informowałem
Państwa, że w przeciągu 3 lat Wójt ma obowiązek naliczyć opłaty adiacenckie. Jest
problem z działkami, które w dalszym ciągu są gruntami rolnymi. Tę sprawę musimy
rozstrzygnąć.
Nasza spółka Elektrociepłownia Rosnowo uzyskała pozytywną opinię Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska. Został złożony wniosek na 2.500.000 zł na
modernizację ciepłociągu w Rosnowie. Chcemy jak najszybciej ogłosić przetarg.

Ad.I.5 Informacja Skarbnika o sytuacji finansowej gminy
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Następnie informację o stanie finansowym Gminy przedstawił Roman Kłosowski – Wójt
Gminy. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ponadto Wójt poinformował, że podczas sprawowania przez niego funkcji wójta w gminie
Manowo (10 lat) zostało zrealizowanych 86 inwestycji za kilkadziesiąt milionów złotych. W
tym:
kilka zakupów inwestycyjnych: 3 radary (ok. 400.000 zł), kilka samochodów (do SG,
wóz dla OSP w Wyszewie, do oczyszczalni ścieków, dla osób niepełnosprawnych, do
przewozu uczniów),
7 km wodociągów,
31 km kanalizacji,
5 km chodników,
2 orliki,
schetynówki,
był również realizowany remont UG, remont GOPS, „Internet szansą rozwoju
mieszkańców gminy Manowo”, remont SP w Rosnowie, termomodernizacja
Gimnazjum, budowa sali gimnastycznej.
To pokazuje skąd się wzięło nasze zadłużenie. W momencie objęcia funkcji Wójta
zadłużenie wynosiło 3,4 mln + faktury. Sami nie bylibyśmy w stanie tego zrobić.
Wykonaliśmy to z pomocą środków przede wszystkim unijnych. Schetynówki i orliki to
programy rządowe. Wykaz wszystkich inwestycji z podziałem na miejscowości jest do
wglądu.
W 2002 roku przejęliśmy przedszkole samorządowe w Rosnowie. Wówczas w budżecie na 2
przedszkola zaplanowaliśmy ok. 800.000 zł. Trzeba pamiętać, że utrzymujemy przedszkola
ze środków własnych. Nie ma możliwości uzyskania dotacji lub subwencji. Od kilku lat
mamy dodatkowo 2 ogniska przedszkolne.
To wszystko udało się zrealizować tylko dlatego, że poszczególne Rady domawiały się z
Wójtem. Np. Rada zatwierdziła budowę wodociągu w Boninie na rok 2012 na kwotę
1.140.000 zł pomimo trudnej sytuacji finansowej. Rada pomimo podpisanej umowy z
Marszałkiem na dofinansowanie w kwocie 660.000 zł mogła zdecydować o rezygnacji z
realizacji tej inwestycji. Okazało się, że inwestycja jest wykonana za 440.000 zł. Od
Marszałka dostaniemy 240.000 zł, ponad 80.000 zł otrzymamy z tyt. zwrotu podatku VAT.
W ostateczności ta inwestycja zostanie zrealizowana za 10% wartości kosztorysowej – ale
tylko dlatego, że mądrość tej Rady na to pozwoliła.
Dzięki tym inwestycjom naszym mieszkańcom żyje się lżej.

Ad.I.6. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji
Roman Kłosowski – Wójt Gminy przedstawił informację z realizacji uchwał pojętych na
ostatniej sesji. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

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

Ad.I.8. Interpelacje i zapytania
Radna Grażyna Góral:
Interpelacja w sprawie drogi gminnej – p. Wójt informował, że pismo zostało
wysłane do Zarządu Dróg Powiatowych i do dnia dzisiejszego nie ma informacji w tej
sprawie.
Droga powiatowa Manowo-Wyszebórz – cały czas podkreślam, że ta inwestycja jest
bardzo potrzebna. Czy są zamontowane 2 szykany, czy jedna i na jakim odcinku?
Wyjazd z drogi gminnej – 25 czerwca zgłaszałam p. dyrektorowi sprawę zarośniętego
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pobocza krzakami. Do dnia dzisiejszego sprawa nie została załatwiona. Czy to
prawda, że gdyby szykana zostałaby w inny sposób wykonana, to zostanie cofnięta
dotacja? Czy będzie realizowane oświetlenie chodnika i drogi na odcinku od wyjazdu
z drogi gminnej w kierunku domków przy dawnym boisku?
Zarastanie rzeki Radew w Mostowie – czy w tym roku było wystosowane pismo do
odpowiednich organów i czy w ogóle ktoś się ta sprawą zajmuje?
Radny Janusz Sałek:
Na ostatniej sesji wspominałem o nieczynnych hydrantach Rosnowie. Paliły się łąki
i las koło Rosnowa. Straż pożarna chciała się podłączyć do 3 hydrantów i żaden z
nich nie zadziałał.
Lampa – p. Rogaś uderzył w lampę, został wymieniony słup energetyczny i na tym
się skończyło. Lampa nie została założona.
Radny Tomasz Padykuła:
Na zebraniu wiejskim w Wyszeborzu w lutym jeden z mieszkańców składał wniosek
do pani od projektu, aby szykanę zamontować przed wjazdem do Wyszeborza. Czy
to zostanie zrealizowane? Jest montowana szykana w połowie i niewiele ona wnosi
w kwestii bezpieczeństwa.
Radna Barbara Zmuda-Trzebiatowska:
Przychylam się do wniosku p. Grażyny Góral w sprawie zarośniętego pobocza oraz w
sprawie Rzeki Radew.
Lampy koło garaży w Rosnowie - jest tam słup, ale nie ma żarówki. Jest tam
ciemno i niebezpiecznie.
Radny Leszek Kondrat:
Po inwestycji wodociągowej w Boninie, w dwóch miejscach zapadła się ziemia.
Ryszard Wojtyniak – specjalista ds. wodociągów i kanalizacji: jesteśmy umówieni w tej
sprawie na przegląd międzygwarancyjny.

Ad.I.9. Trybuna obywatelska
Bogumiła Wasilewska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Ziemi Manowskiej:
Chciałabym Państwa poinformować, że lato mamy przywitane przez wszystkich
naszych mieszkańców. Noc Świętojańska w Wyszewie się odbyła. Dziękujemy Radzie
Sołeckiej, a szczególnie pani Sołtys, że się w organizację tej imprezy włączyła.
Przekazaliśmy na ten temat informację do gazety. Mamy nadzieję, że co roku będzie
nas coraz więcej witało lato. Marzy nam się, aby w przyszłym roku każde sołectwo
zgłosiło swoje wianki do konkursu.
Paweł Tetrycz – Sołtys Sołectwa Cewlino:
Mam do Państwa radnych prośbę – w Cewlinie ma być realizowana inwestycja –
spalarnia odpadów chemicznych. Inwestorem jest p. Jerzy Mucha. Jest to potężna
inwestycja jeśli chodzi o finanse, jak i o zagrożenie. Zanim p. Wójt podejmie decyzję
w tej sprawie, chciałbym abyście Państwo podjęli uchwałę intencyjną w sprawie
referendum dotyczącego tej inwestycji.
Radna Barbara Zmuda-Trzebiatowska: dziękuję wszystkim dyrektorom i tym z państwa,
którzy zaangażowali się w zbiórkę nakrętek dla Michała Hajduna. 18 sierpnia na plaży w
Rosnowie odbędzie się festyn charytatywny, z którego dochód będzie przeznaczony na
rehabilitację Michała. Festyn objęła swoim patronatem Fundacja „Zdążyć z pomocą”.
Serdecznie Wszystkich Państwa zapraszam.
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Michał Bamburak – mieszkaniec Cewlina: jestem mieszkańcem Cewlina od 61 lat. Będąc
radnym w I kadencji razem z obecnym Wójtem zakładaliśmy, że nasza gmina będzie w
miarę możliwości ekologiczna. Obecnie pojawił się problem, który przedstawił nasz sołtys.
Chcielibyśmy, żeby do tej inwestycji nie doszło. Nie będzie ona oddziaływała tylko na
mieszkańców Cewlina – również na mieszkańców Manowa i Bonina. Pan Mucha nie jest
mieszkańcem gminy (jest mieszkańcem Koszalina) i zależy mu tylko na własnym interesie.
Pan
Wójt
na
wczorajszym
spotkaniu
powiedział,
że
dla
województwa
zachodniopomorskiego są 2 lokalizacje spalarni – w Koszalinie i w Szczecinie. Pan Mucha
stwierdził, że ma ileś milionów Euro – więc może wejść jako udziałowiec do spalarni w
Koszalinie. Dlatego popieram w tej sprawie sołtysa. Dziękuję za wysłuchanie mnie.
Jan Prus – Przewodniczący Rady: w tej sprawie będziemy mieli po dzisiejszej sesji
spotkanie. Proszę zainteresowanych o pozostanie.
Radny Tomasz Padykuła:
Dziękuję panu Ryszardowi Wojtyniakowi za pomoc przy wyrównaniu drogi z
Wyszeborza do Wyszewa.
Ewa Trojanowska – Przewodnicząca Rady Osiedla w Boninie:
Nie sądzę, żeby Cewlino było dobrą lokalizacją dla takiej inwestycji. Jest spalarnia w
Koszalinie – tak jak wspomniał pan z Cewlina – i można tam zainwestować.
Przystanek przy drodze krajowej do Koszalina – ubytki zgłaszane przeze mnie
zostały usunięte.
W czasie deszczów przejście przez Bonin jest niemożliwe w miejscu, gdzie są tory.
Jest tam potrzebne wykonanie udrożnienia.
Czy na orliku w Boninie usunięto już usterki (sztuczna murawa, zalewanie ze
studzienki)?
Niektóre drzewa uniemożliwiają dobrą widoczność przy skręcie z Bonina w stronę
Koszalina. Prosimy o pomoc w ocenie, czy te drzewa można wyciąć (nie mają
średnicy 15 cm), bo jest osoba chętna do ich wycinki.
Józefa Bieruta – Sołtys Sołectwa Manowo:
Zarastanie rzeczki pomiędzy jednym mostem na drodze 11 a drugim mostkiem
powoduje, że przy zejściu do kamienicy powstaje strumyczek i zalewa posesję pani
Maciukajć.
Radny Konstanty Dańczak:
Dziękuję za wyrównanie dróg szutrowych – p. Łuczkanin robi to naprawdę
profesjonalnie.
Proszę o przydzielenie dodatkowych pracowników do Kretomina do oczyszczenia
rowów melioracyjnych, które po ostatniej ulewie pozapychały się.
17 czerwca w Kretominie odbyła się parafiada. Była to udana impreza, a dochód
(17.000 zł) został przeznaczony na budowę kościoła. Uczestniczyło ok. 1200 osób.

I przerwa – 1145 1217

Ad.II.1. Przygotowania do akcji letniej dla dzieci i młodzieży
Informacja na temat akcji letniej dzieci i młodzieży została przedstawiona przez p. Marię
Staciwę – Dyrektora GOK na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu
21 czerwca 2012 roku. Zapytań i uwag w tej sprawie nie zgłoszono. Informacja stanowi
załącznik do protokołu.
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Ad.II.2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2011
rok,
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został omówiony na
wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 21 czerwca
2012 roku. Proszę o opinię Przewodniczącego KBiF.
Sławomir Jamka – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów: zasadniczym
kryterium oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok była opinia
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. Przedmiotowe sprawozdanie
ocenione zostało pozytywnie. Zawarte w sprawozdaniu dane nie zawierają
znamion naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Zgodnie z art. 170
ustawy o finansach publicznych łączna kwota długu jednostki samorządu
terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60%
wykonanych dochodów. W przypadku gminy Manowo dług na koniec roku
2011 wyniósł 11.802.747 zł, co stanowi 55,31% dochodu. Dla porównania na koniec 2010 roku było 44,05%. Powyższe statystyki obligują gminę do
samodyscypliny finansowej, wskazują iż należy szczegółowo analizować
sytuację ekonomiczną gminy i podejmować decyzje zwłaszcza dotyczące
wydatków inwestycyjnych w sposób przemyślany i racjonalny. W przypadku
utrzymania się wymienionych wcześniej tendencji Komisja dostrzega
zagrożenia związane z realizacją bieżącego budżetu Gminy Manowo. Komisja
Budżetu i Finansów pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu
za 2011 rok.
Wójt: z tytułu prefinansowania mamy prawie o 2.000.000 zł większe
zadłużenie.
Sławomir Jamka – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów: odjąłem to z prefinansowaniem byłoby 13.700.000 zł.
Wójt: to przepraszam. Dopowiem tylko, że już była kontrola i wniosek o
płatność powinien być w połowie lipca.
Uchwała otrzymała Nr XX/124/2012, podjęta została 15 głosami za
(jednogłośnie).
Podczas głosowania obecnych było 15 radnych
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok,
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został omówiony na
wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 21 czerwca
2012 roku. Czy do tej uchwały są jeszcze jakieś pytania?
Radna Barbara Zmuda-Trzebiatowska: na posiedzeniu Komisji otrzymaliśmy
informację, że w UG nie jest zatrudniona żadna osoba niepełnosprawna i z
tego tytułu Urząd musi wnosić znaczące opłaty do PFRON-u (51.000 zł
rocznie). Może należałoby zastanowić się nad zatrudnieniem takiej osoby.
Wójt: były u nas zatrudnione osoby niepełnosprawne. Dotacja w gminie nie
jest taka duża (kiedyś była większa). Po zmianie ustroju dotacja jest tylko w
przypadku, gdy ta osoba odchodzi na emeryturę. Był zatrudniony p. Frindt w
oświacie, ale w ramach konkursu nikt się nie zgłosił z niepełnosprawnością.
W ramach tych środków można zatrudnić dodatkową osobę do jakichś zadań,
jeśli byłaby taka potrzeba. Weźmiemy to na pewno pod uwagę.
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Uchwała otrzymała Nr XX/125/2012, podjęta została 15 głosami za
(jednogłośnie).
Podczas głosowania obecnych było 15 radnych
c) udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2011 rok,
Jan Prus – Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu przez
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Andrzej Sokalski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: w dniu 31 maja 2012
roku Komisja Rewizyjna zebrała się w sprawie udzielenia lub nieudzielenia
Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011.
Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu wraz
z opinią RIO, sprawozdania finansowego gminy Manowo, informacji o stanie
mienia komunalnego – pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu gminy
Manowo za 2011 rok i zwraca się z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy Manowo. Jest również pozytywna opinia RIO w
Szczecinie o wniosku Komisji Rewizyjnej.
Innych uwag i propozycji nie zgłoszono.
Uchwała otrzymała Nr XX/126/2012, podjęta została 15 głosami za
(jednogłośnie).
Podczas głosowania obecnych było 15 radnych
Następnie Wójt podziękował Radzie za udzielenie absolutorium.
d) odpłatnego nabycia działki,
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został omówiony na
wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 21 czerwca
2012 roku. Czy do tej uchwały są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę –
przechodzimy do głosowania.
Uchwała otrzymała Nr XX/127/2012, podjęta została 15 głosami za
(jednogłośnie).
Podczas głosowania obecnych było 15 radnych
e) sprzedaży działki gruntu,
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został omówiony na
wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 21 czerwca
2012 roku. Czy do tej uchwały są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę –
przechodzimy do głosowania
Uchwała otrzymała Nr XX/128/2012, podjęta została 15 głosami za
(jednogłośnie).
Podczas głosowania obecnych było 15 radnych
f)

sprzedaży działki,
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt (dot. działki w Jagielnie) uchwały
został omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w
dniu 21 czerwca 2012 roku. Czy do tej uchwały są jeszcze jakieś pytania? Nie
widzę – przechodzimy do głosowania.
Uchwała otrzymała Nr XX/129/2012, podjęta została 15 głosami za
(jednogłośnie).
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Podczas głosowania obecnych było 15 radnych
g) sprzedaży działki,
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały (działka w Manowie)
został omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w
dniu 21 czerwca 2012 roku. Czy do tej uchwały są jeszcze jakieś pytania? Nie
widzę – przechodzimy do głosowania.
Uchwała otrzymała Nr XX/130/2012, podjęta została 15 głosami za
(jednogłośnie).
Podczas głosowania obecnych było 15 radnych
h) odpłatnego nabycia działki
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały (działka w Manowie od
małż. W. i A. Błaszczuk) został omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych
Komisji Rady Gminy w dniu 21 czerwca 2012 roku.
Radny Mieczysław Kuźniarki: p. Władysław nie żyje, wczoraj był pogrzeb.
W związku z powyższym Wójt wystąpił do Rady z wnioskiem o wycofanie
projektu uchwały z obrad sesji.
Wniosek Wójta został przyjęty jednogłośnie.
i)

przejęcia działek,
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały (dot. działek w Kretominie)
został omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w
dniu 21 czerwca 2012 roku. Czy do tej uchwały są jeszcze jakieś pytania? Nie
widzę – przechodzimy do głosowania
Uchwała otrzymała Nr XX/131/2012, podjęta została 15 głosami za
(jednogłośnie).
Podczas głosowania obecnych było 15 radnych

j)

zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od
nieruchomości
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały (związany ze zmianą
sołtysa w Sołectwie Wyszebórz) został omówiony na
wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 21 czerwca
2012 roku. Czy do tej uchwały są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę –
przechodzimy do głosowania
Uchwała otrzymała Nr XX/132/2012, podjęta została 15 głosami za
(jednogłośnie).
Podczas głosowania obecnych było 15 radnych

Ad.II.3. Wolne wnioski i informacje
Radna Barbara Zmuda-Trzebiatowska: do p. skarbnik: w ubiegłym miesiącu dostaliśmy
informację, że w GOK nie ma zadłużenia, a w tym miesiącu jest 69.000 zł?
Skarbnik gminy - Bożena Tomaszewska: zalegamy dotację za czerwiec i 4.000 zł za maj.
Radna Barbara Zmuda-Trzebiatowska: czy GOK potrafi bez tych pieniędzy funkcjonować?

10

Skarbnik gminy - Bożena Tomaszewska: część pieniędzy dostają. Planowo według. umowy
powinni dostać do końca czerwca. Wczoraj była robiona informacja i tych pieniędzy
jeszcze nie przekazaliśmy. Dla GOPS zostały przekazane pieniądze, a GOK jeszcze czeka.
Radny Tomasz Padykuła: do p. skarbnik: przeanalizowałem faktury bieżące za okres od
stycznia do czerwca. Za energię zalegamy 80.000 zł. Oświetlenie uliczne 130.000 zł. Czy
nie ma zagrożenia odcięciem energii?
Skarbnik gminy - Bożena Tomaszewska: jeśli chodzi o oświetlenie uliczne to mamy
porozumienie z Zakładem Energetycznym, że do 15 lipca wywiążemy się z zobowiązań.
Wójt: radny Tomasz Padykuła zauważył, że jest to poważna kwota. Większość czasu
spędzam na spotkaniach z prezesami firm, podpisujemy umowy lub porozumienie słowne.
Płacimy te faktury, których niezapłacenie skutkowałoby jakimś zagrożeniem. Płacimy, ale
w to miejsce spływają kolejne faktury. W przypadku PKS do dzisiaj musimy zapłacić
20.000 zł tzw. faktur wymagalnych.
Radna Daria Stasiak: 50.000 zł – to jest zaległość za maj, czy również za kwiecień.
Wójt: to jest za dwa miesiące.
Radny Tomasz Padykuła: znowu pojawiły się plotki o rezygnacji firmy RONIN z dojazdu do
Wyszeborza. Jeśli się to potwierdzi trzeba będzie zadziałać w kwestii transportu dla
mieszkańców. Żeby rozmawiać z PKS na temat transportu w okresie wakacji musimy mieć
zapłacone zaległe faktury.
Radny Leszek Kondrat: w informacji o stanie finansowym dla Poczty Polskiej jest 35.000
zł, zapłacono 8.000 zł, a zostało 16.000 zł?
Skarbnik gminy - Bożena Tomaszewska: tam jest błąd - powinno być 26.000 zł.
Radna Grażyna Góral: czego dotyczy wydatek odszkodowanie za drogę?
Skarbnik gminy - Bożena Tomaszewska: to jest za wykup drogi od mieszkańca Kretomina
na podstawie porozumienia i decyzji Wójta (do końca czerwca jest termin zapłaty).
Wójt: jestem umówiony na środę z p. Łazoryszczakiem i będziemy również rozmawiali na
temat opłat adiacenckich.
Radny Tomasz Padykuła: p. Sołtys z Manowa poinformowała, że są wywieszone ogłoszenia
z informacją, że busy od 1 lipca nie będą zajeżdżały do Wyszeborza. Są mieszkańcy
pracujący w Koszalinie i muszą do pracy dojechać. Wystarczyłby jeden kurs ranny i jeden
powrotny. Ten problem musimy rozwiązać.
Radny Leszek Kondrat: może należałoby w sprawie opłat adiacenckich zorganizować
spotkanie informacyjne. Mieszkańcom trzeba wytłumaczyć zasady naliczania tych opłat.
Wójt: mieszkańcy dobrze o tym wiedzą. Opłata jest naliczana wtedy, gdy gmina inwestuje
środki publiczne w infrastrukturę. W ciągu 3 lat wójt ma ustawowy obowiązek naliczyć tę
opłatę. Biegły rzeczoznawca wycenia wartość działki przed wykonaniem inwestycji (np.
50.000 zł) oraz wartość po wykonaniu inwestycji (np. 70.000 zł). Od różnicy wartości, czyli
od 20.000 zł nalicza się wysokość tej opłaty (u nas jest 25%).
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Radny Konstanty Dańczak: rozmawiałem z każdym mieszkańcem na temat tej opłaty. Nie
ma takiego problemu, że każdy od tej opłaty się uchyla. Wszyscy mają świadomość, że są
podłączeni do kanalizacji sanitarnej. Problem jest wtedy, gdy ktoś ma kilka działek i
pomimo, że działki nie są zabudowane (nie korzystają z kanalizacji) muszą taką samą
opłatę za nie wnosić. Chodzi o to, aby zmniejszyć opłatę za działki niezabudowane. Poza
tym 11 mieszkańców ma szamba ekologiczne i oni się nie podłączyli do kanalizacji. Jeśli ta
kwota będzie niższa, to zapłacą. Myślę, że gdyby w tych przypadkach opłata byłaby
mniejsza, to każdy by zapłacił i nie byłoby odwołań. Chodzi o to, żeby rozsądnie podejść do
tematu.
Radny Leszek Kondrat: podatki muszą płacić wszyscy. Moją intencją było to, żeby
mieszkańcom wytłumaczyć zasady naliczania tych opłat, ponieważ muszą wiedzieć za co
mają płacić.
Radny Konstanty Dańczak: roznosiłem umowy na ścieki i każdemu mieszkańcowi
mówiłem o opłacie adiacenckiej (ok. 1000 zł – w zależności od działki). Każdy, kto ma
podpisaną umowę o tym wiedział.
Radny Mieczysław Kuźniarski: chciałbym Państwa poinformować, że do pomocy przy
budowie stadionu w Manowie zgłosiło się w sobotę 21 osób. Formowaliśmy skarpy,
równaliśmy teren. Składam serdeczne podziękowania tym osobom, które się zaangażowały
w prace oraz za nieodpłatne użyczenie sprzętu p. R. Wawszczykowi i p. Z. Miziołkowi.
Pracę zakończyliśmy wspólnym grillowaniem. Planujemy również kolejne prace.
Radna Daria Stasiak: ogrody, utrzymanie, nasadzenie drzewek – tam jest wydatek ponad
4.000 zł – w jakiej miejscowości to było realizowane.
Wójt: to zostało zrobione przede wszystkim w Boninie. Mieliśmy nakaz wykonać
nasadzenia drzew szlachetnych po wycięciu topól (154 sztuki) wokół Orlika. Posadziliśmy
bardzo duże ilości drzew iglastych.
Radna Grażyna Góral: 3 czerwca w Manowie odbył się festyn parafialny. Dziękuję w
imieniu organizatorów tym wszystkim, którzy przybyli na festyn i wspomogli parafię.
Dziękuję mieszkańcom sołectw Manowo, Cewlino, Wyszebórz oraz gościom, którzy przybyli
w tym dniu. To była integracja społeczeństwa lokalnego.
Radny Konstanty Dańczak: proszę o interwencję w sprawie dostarczania gazety
Manowskiej do Kretomina. W tym roku tylko otrzymałem tylko jedną gazetkę.
Radny Stanisław Turowski: w dniach 16-17 czerwca odbyły się zawody koła wędkarskiego
w gminie Manowo na łowisku Wyspa. Był to maraton, który trwał dobę. Ryb nie było złowiono tylko 4 ryby. Nagrodę za największą rybę wydaliśmy – a była to płotka o długości
20 cm. Wędkarze skarżą się, że w tym miejscu nie ma ryb. Dziękuję p. Wójtowi za
umożliwienie zakupu nagród na ten konkurs. Zorganizowaliśmy również w tym dniu strefę
kibica. Zapraszam chętnych do działania w naszym kole.
Irena Oleksy – sekretarz gminy: chciałabym poinformować, że Gminny Ośrodek Kultury
Wyszewo i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dniu 25 sierpnia
na placu rekreacyjnym w Wyszewie planuje festyn rodzinny w ramach kampanii „Postaw
na rodzinę”. Serdecznie zapraszamy wszystkich radnych oraz Rady Sołeckie do włączenia
się w organizację tego festynu. Zależy nam na stoiskach z poszczególnych sołectw. Proszę,
aby w tym dniu nie planować innych imprez.
Chciałabym również poinformować, że w sobotę w Wyszewie odbędzie się parafiada. Od
godz. 1400 do godz. 1900. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam.
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Radny Sławomir Jamka: ponieważ nieudało nam się w terminie przeprowadzić festynu z
okazji Dnia Matki i Dnia dziecka dlatego w sobotę, 7 lipca o godz. 1100 organizujemy festyn
rodzinny. Będzie wiele atrakcji, m.in. przejazd motorówką, jazda konna, przelot samolotu.
Serdecznie Państwa z rodzinami zapraszam.
Radna Barbara Zmuda-Trzebiatowska: jest absolutorium i minęło również dziesięć lat
kadencji Wójta, dlatego należą się gratulacje Wójtowi i życzenia owocnej współpracy, ale
nie owocującej w zadłużenia.
Wójt: dziękuję bardzo za życzenia.
Jan Prus – Przewodniczący Rady: czy sprawa firmy z Bonina będzie uregulowana.
Bożena Tomaszewska – skarbnik gminy: tak, mam już podstawowy dokument, który
dzisiaj przywiozłam. Należy jeszcze dołączyć pozostałe dokumenty i wysłać pocztą.
Występujemy z wnioskiem o otwarcie 2 rachunków bankowych specjalnie do tego zadania
– jeden na środki unijne, drugi na środki własne. Później zostanie kwestia podpisania
umowy. Myślę, że w ciągu tygodnia powinno to się już zakończyć.
Wójt: chciałbym uzupełnić swoją wypowiedź – na początku sesji mówiłem, że 6 czerwca
podpisałem aneks do umowy zawartej z Marszałkiem do tej inwestycji. Ze strony urzędu
nie było zwłoki. Do 30 czerwca jest umowa na realizację tego zadania. Kłopoty kadrowe
RIO pozwalają sądzić, że jest to celowe działanie na zwłokę. Ci panowie więcej nam
zaszkodzili niż pomogli, bo pojechali do RIO. Pracownik RIO został ściągnięty ze zwolnienia
chorobowego. Pani skarbnik dostała reprymendę. Postaramy się, żeby to sprawnie
przebiegło. Są duże nieprawidłowości w realizacji tej inwestycji – są już zgłoszenia. Nie
wypłacimy pieniędzy dopóki usterki nie zostaną usunięte.

Ad.II.4. Odpowiedzi na interpelacje
Roman Kłosowski – wójt gminy udzielił odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez:
- G. Góral:
Droga powiatowa – musimy to monitorować, dlatego że my tę inwestycję
współfinansujemy. Szykana - są one z reguły przy przejściach dla pieszych, na
początku miejscowości. Trzeba się nad nimi poważnie zastanowić. Będę musiał
spotkać się z dyrektorem i porozmawiać na ten temat. Pan Wojtyniak tę
interpelację wyśle na piśmie do PZD.
Oświetlenie – zgłosimy również na piśmie tę interpelację.
Rzeka Radew – w tej chwili nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Przekażemy
tę interpelację odpowiednim instytucjom.
- J. Sałka:
Hydranty w Rosnowie – nie jesteśmy w stanie utrzymać wszystkich hydrantów,
które posiadamy w sprawności, ale też nie może być takiej sytuacji, żeby ani
jeden był niedrożny. Musimy wymieniać po kilka hydrantów w ciągu roku.
Lampa w Rosnowie - ostatnie informacje w tej sprawie mam takie, że Zakład
Oświetlenia Północ nie otrzymał jeszcze informacji od firmy ubezpieczeniowej w
sprawie wysokości odszkodowania. Dopóki tego nie będą mieli, to nie naprawią
lampy.
- T. Padykuły:
Szykana – ona nie będzie teraz zamontowana, bo dyrektor powiedział, że jest to
odstępstwo od projektu, który został zatwierdzony w Szczecinie. Jeśli życie
pokaże, że będzie potrzebna, to po odbiorze będzie taka możliwość.
- L. Kondrata:
Usterki – to już zostało wyjaśnione.
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P. Teterycza:
Referendum w sprawie inwestycji w Cewlinie – musimy to rozstrzygnąć.
E. Trojanowskiej:
Przejazd przez tory (zalewanie) – musimy się zastanowić z p. Wojtyniakiem nad
rozwiązaniem tego problemu.
Orlik – cały czas są awarie usuwane, a pojawiają się następne. Pani Joanna
Poślednik na bieżąco monitoruje te sprawy. Jeszcze jest dużo uwag.
Wycinka drzew – jutro z p. Osińską podjedziemy i zobaczymy. Sprawa wycinki
drzew je skomplikowana. Drzewo w wieku do 10 lat można wyciąć bez zgody.
Zawsze właściciel gruntu musi wystąpić o zgodę. Pan Ryszard Wojtyniak
sprawdzi drzewa przy lewoskręcie do Bonina.
J. Bieruty:
Udrożnienie Dzierżęcinki - wystąpimy do związku melioracji. Aktualnie Koszalin
przystąpił do programu reaktywacji i melioracji Dzierżęcinki. Może to też
uwzględnią.
K. Dańczaka:
Rowy melioracyjne – mówiłem mieszkańcom Kretomina na Zebraniu Wiejskim,
że w czasie wakacji będzie grupa pracowników. Zrobimy te rowy.

Ad.II.5. Zakończenie
Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął
Obrady XX Sesji Rady Gminy Manowo.
Na podstawie zapisu elektronicznego sporządziła:
Anna Drabik

