PROTOKÓŁ Nr XXVII/2013
Sesji Rady Gminy Manowo
odbytej w dniu 28 lutego 2013 roku

Sesję rozpoczęto o godz. 1115, zakończono o godz. 1310. Posiedzenie odbyło się w sali
posiedzeń UG Manowo.
Na stan 15 radnych na Sesji obecnych było 15 radnych wg załączonej listy obecności.
Ponadto w obradach Sesji udział wzięli:
1. Wójt Gminy
Roman Kłosowski
2. Sekretarz Gminy
- Irena Oleksy
3. Skarbnik Gminy
Bożena Tomaszewska
4. Protokolant
Anna Drabik
zainteresowani pracownicy Urzędu Gminy, goście zaproszeni oraz sołtysi wg załączonych
list obecności.

Ad.I.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności Sesji
Otwarcia XXVII Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Jan Prus i na podstawie listy
obecności stwierdził prawomocność Sesji. Na stan 15, obecnych było 15 radnych.
Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do przyjęcia porządku obrad.
Wójt wystąpił z wnioskiem o wniesienie do porządku obrad uchwał w sprawie:
a) trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów
gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej,
b) opłaty prolongacyjnej.
Kontrola RIO stwierdziła braki ww. uchwał w naszej gminie. Konieczność podjęcia tych
uchwał p. skarbnik zasygnalizowała Państwu na wspólnym posiedzeniu Komisji.
Jan Prus – Przewodniczący Rady: czy ktoś z Państwa ma uwagi, co do propozycji
zgłoszonych przez p. Wójta. Jeśli nie, będziemy obradować wg. nowego porządku,
rozszerzonego w pkt. II.4 o projekty zgłoszone przez Wójta.
Do porządku obrad innych uwag nie wniesiono.

I. Sprawy regulaminowe:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności Sesji.
2. Przyjęcie protokołu XXVI 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. Sprawozdanie z działalności GOPS w 2012 r.
2. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2012 roku.
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3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez gminę Manowo za 2012 rok.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
c) zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na
niezabudowanych działkach gruntu,
d) trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów
gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej,
e) opłaty prolongacyjnej.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Odpowiedzi na interpelacje.
7. Zakończenie.

Ad.I.2. Przyjęcie protokołu XXVI Sesji Rady Gminy
Protokół XXVI przyjęty został 14 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:
7, 14 i 21 lutego pełniłem dyżur w UG Manowo.
Uczestniczyłem w spotkaniach wiejskich:
- 4 lutego w Grzybnicy,
- 6 lutego w Wyszewie,
- 11 lutego na Osiedlu w Rosnowie,
- 13 lutego w Sołectwie w Rosnowie,
- 18 lutego w Wyszeborzu,
- 20 lutego w Boninie,
- 25 lutego w Manowie,
- 27 lutego w Cewlinie,
10 lutego uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym OSP Rosnowo.
21 lutego odbyło się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy.
28 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Ad.I.4 Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym
Wójt przekazał następujące informacje:
Wczoraj odbyło się ósme zebranie w Cewlinie, pozostało jeszcze 4 marca w Kretominie.
Dziękuję wszystkim radnym, którzy uczestniczą w tych spotkaniach. Zapoznaliście się
Państwo z problemami występującymi w poszczególnych sołectwach. Ja jestem bardzo
zadowolony z kultury panującej na tych zebraniach. Jest to zupełnie inny poziom od
tych, które odbywały się kilkanaście lat temu. Mieszkańcy przychodzą po to, aby
przedstawić swoje problemy i uwagi, ale przebiega to w sposób bardzo kulturalny.
Problemem zasadniczym jest stan gminnych dróg. Jest przygotowany harmonogram
pierwszych remontów dróg w Kretominie i w Cewlinie (od 5 do 15 marca). Niektóre
odcinki dróg są nieprzejezdne.
Na wczorajszym zebraniu w Cewlinie padła skarga pod adresem urzędu, że różnie były
potraktowane sołectwa w zakresie zabezpieczenia środków na zimowiska z funduszu
profilaktyki. Członek Rady Sołeckiej zarzucił, że zostały one bardzo zróżnicowane.
Wysokość środków była uzależniona od tego ile osób zadeklarowało uczestnictwo w
zimowisku. W Cewlinie zadeklarowanych było 15 osób, a uczestniczyły 24. Rosnowo
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Osiedle i Sołectwo otrzymało łącznie 700 zł, Wyszewo 700 zł i Bonin 700 zł. Wyszebórz
otrzymał 600 zł, a pozostałe sołectwa po 500 zł.
Gospodarka śmieciami – p. sekretarz z p. A. Roszak pojechała na szkolenie w tej
sprawie. Na najbliższej komisji zastanowimy się nad rozwiązaniem tego problemu.
Jesteśmy obecnie na etapie wysyłania decyzji w sprawie opłaty adiacenckiej za
kanalizację w Kretominie. Od wielu lat mamy problem z ulicą Aroniową i Agrestową,
ponieważ powstała tam spółdzielnia, która miała 19 działek budowlanych. Okazało się,
że część osób sprzedała działki, a udziały w drogach zostały. Mamy przez to związane
ręce, bo nie możemy uzyskać zgody od właścicieli. My możemy zaproponować wykup
udziałów w zamian za opłatę adiacencką. Wczoraj już w tej sprawie wpłynęło 1 podanie.
Mam nadzieję, że po ogłoszeniu tego na zebraniu wiejskim wzrośnie zainteresowanie.
Odbył się przetarg na budynek sportowy na stadionie w Manowie. Koszt inwestora
440.000 zł. Po przetargu cena netto wynosi 335.000 zł. Złożono 8 ofert. Realizacja – 31
maja 2013 roku. Z Ministerstwa Sporu otrzymamy zwrot w wys. 200.000 zł. Pozostałą
kwotę będzie stanowił zwrot podatku VAT za pierwszą fakturę.
Dojazd uczniów do szkół z Sołectwa Grzybnica – jest niezadowolenie przede wszystkim
rodziców z Grzybniczki. Czworo dzieci rodzice przenoszą do szkoły w Kłaninie i
zwracają się do Wójta o wykup biletów. Nie ma takiej możliwości zgodnie z
obowiązującymi przepisami. My nie mamy również obowiązku, ani prawa dopłacać do
biletów tym uczniom, których droga do szkoły jest krótsza niż 3 km. Nie mamy prawa
dopłacać do biletu uczniowi realizującemu obowiązek nauki poza obwodem szkolnym,
nawet jeśli szkoła znajduje się na terenie naszej gminy (np. dzieciom z Wyszewa
dojeżdżającym do Bonina zamiast do Rosnowa). Tak stanowi prawo i RIO zwraca uwagę
na takie uchybienia.
Wczoraj podpisałem negatywną decyzję dotyczącą inwestycji w Cewlinie. W dużej
mierze jest ona podparta decyzją RDOŚ. Wczoraj jakiś obywatel próbował zakłócić
wystąpienie dotyczące właśnie tej odmowy. We wtorek na e-maila otrzymałem list od p.
Muchy. Z treści wynika, że ten list jest kierowany do posła S. Gawłowskiego, któremu
dziękuje za wsparcie. Informuje go również, że złożył wniosek o warunki środowiskowe
w gminie Karlino.
W ciągu najbliższych kilku dni zostanie zrealizowana inwestycja w Kopaninie (2 oprawy
i 1 lampa ze słupem). Koszt tej inwestycji – 4500 zł. Została również podpisana umowa
i zlecenie z p. Michalskim na realizację oświetlenia w Manowie (koło starego boiska).

Ad.I.5 Informacja Skarbnika o sytuacji finansowej gminy
Informację o stanie finansowym Gminy przedstawiła Bożena Tomaszewska – Skarbnik
Gminy. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Wójt: do 15 marca jest termin wpłaty I raty podatku od nieruchomości (przy I racie są
największe wpływy). Jesteśmy przekonani, że po tym terminie nasze zaległości ulegną
zmniejszeniu. Również z tytułu opłaty adiacenckiej powinny być wpływy ok. 200.000 zł.

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

Ad.I.7 Informacja z pracy komisji RG w okresie międzysesyjnym
Andrzej Sokalski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Komisja dzisiaj odbyła posiedzenie,
na którym przeprowadziliśmy kontrolę umów-zleceń zawieranych przez gminę oraz
kontrolę sprzedaży opłaty targowej. Co do zawieranych umów Komisja podjęła 2 ważne
wnioski:
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1. KR nie widzi zasadności zatrudniania osób nadzorujących pracowników
interwencyjnych na terenie danego sołectwa.
2. W przypadku podpisywania umów-zleceń przez Wójta na wykonanie
określonej pracy na terenie sołectw należy powiadomić o tym fakcie sołtysa i
radnego.
Wójt: z dniem jutrzejszym rozpoczynają prace osoby zatrudnione w ramach robót
publicznych (koszt gminy to 50 zł za 1 pracownika) i staży. Będzie 4 stażystów – 2 w Straży
Gminnej i 2 w gimnazjum. Ponadto będzie 10 osób w ramach robót publicznych.
Następnych 10 osób będzie zatrudnionych w drugiej połowie marca. Podań wpłynęło 76.
Będzie również zatrudnionych 30 osób w ramach prac społecznie użytecznych (2 godziny
dziennie).

Ad.I.8. Interpelacje i zapytania
Radny Konstanty Dańczak:
Kretomino od roku jest podłączone do kanalizacji. Przy torach jest zegar, który jest
odczytywany przez wodociągi i obciążają mieszkańców. Uważam, że należałoby to
kontrolować.
Radny Jerzy Hawraniak:
Prosimy o remont drogi powiatowej w Boninie.
Radna Daria Stasiak:
Lampy solarne – chciałabym przypomnieć o tej sprawie.
Radny Andrzej Sokalski:
Przy świetlicy w Kretominie jest pęknięty słup ogłoszeniowy – proszę o jego
demontaż.
Skrzyżowanie w Kretominie – po remoncie jest w gorszym stanie.
Radny Leszek Kondrat:
Droga do pałacu – jest w bardzo złym stanie. Nie da się nią przejechać.
Wójt: obiecałem z jednemu z lokatorów, że naprawimy tę drogę jak warunki pogodowe
pozwolą.
Radny Stanisław Turowski:
Droga między czworakami w Boninie – kiedy
materiał zostanie użyty do naprawy?

będzie możliwa naprawa? Jaki

Ryszard Wojtyniak – specjalista ds. wodociągów i kanalizacji: jak zrobi się sucho.

Ad.I.9. Trybuna obywatelska
Z. Zaremba – mieszkaniec Kretomina:
Kupiłem dom na terenie podmokłym i wiosną został zalany wodą. Starałem się o
pomoc i ze strony Wójta ją otrzymałem. Wokół budynku udało mi się zrobić
kanalizację drenażową, a od studzienki zbiorczej Wójt spowodował, że została
wykonana kanalizacja z odprowadzeniem do studzienki chłonnej. Wydawałoby się,
że ta kanalizacja zadziała (domu już nie zalewa), ale w przypadku dużych roztopów
woda nie spływa i dosyć wysoko przy gruncie zajmuje swój poziom. To
spowodowało, że nastąpiło najpierw zmrożenie, a dzisiaj rozmrożenie. Efektem jest
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to, że utwardzony teren polbrukiem zapada się. Występowałem z tym problem do
Wójta i otrzymałem informację, że w najbliższym czasie uda się tę kanalizację
włączyć do kanalizacji zbiorczej. Proszę Radę o pomoc Wójtowi, aby stało się to jak
najszybciej.
Droga do mojej posesji od ulicy Rolnej jest drogą utwardzoną przeze mnie o długości
ok. 70 m. Wykonałem to materiałem, który spełnia swoje zadanie. Okazało się, że z
tej drogi korzystają wszyscy sąsiedzi. Nie podoba mi się to, że korzystają z niej
rolnicy, którzy do tej pory jeździli alternatywnymi publicznymi drogami do swoich
pól. Rolnicy rozjeżdżają moją drogę. Próbuję ją naprawiać, ale to nie ma sensu i do
niczego dobrego nie prowadzi. Nie rozmawiam z nimi, bo mieszkam od niedawna i
ich nie znam. Nie jeżdżą alternatywnymi drogami, bo niektórzy z mieszkańców
stwarzają dodatkowe utrudnienia na tych drogach (rury, pale, sznurki, przeoranie
drogi). Proszę, żeby z tym zrobić porządek.
Wysłałem do Rady list z podziękowaniami dla Wójta, bo spotykałem się do tej pory z
pomocą ze strony Wójta.
Wójt: odwodnienie zostało zrobione w trybie alarmowym. Nie udało nam się tego skończyć.
Została tylko wybudowana studnia chłonna, bo zadział czynnik ludzki. Chcąc wejść na
cudzy grunt muszę mieć zgodę właściciela na przejście do studni zbiorczej. Właściciel
mieszka w Koszalinie i jestem z tym właścicielem umówiony w marcu. Jeśli chodzi o drogi,
to Pan ma rację. Ten konflikt wyraża się w cichym działaniu (przeoranie, wbicie słupka).
Jak warunki atmosferyczne pozwolą, to umówimy się z mieszkańcami na rozmowę w tej
sprawie.
Sylwia Krępeć – Sołtys Sołectwa Wyszewo:
W Wiewiórowie na słupach nr 4 i 8 nie świecą się 2 lampy.
Radny Konstanty Dańczak zwrócił się do p. Zaremby i zaoferował pomoc w rozwiązaniu
problemów (postara się porozmawiać z tym rolnikiem).
Bogumiła Wasilewska – prezes Stowarzyszenia Ziemi Manowskiej:
Współuczestniczyliśmy z RO w Rosnowie przy organizacji kąpieli morsów.
Przygotowujemy doroczne zebranie sprawozdawcze, które odbędzie 5 marca w
Cewlinie o godz. 15.30 - serdecznie zapraszamy wszystkich.
Ewa Trojanowska – Przewodnicząca Rady Osiedla w Boninie:
Często nasza świetlica osiedlowa jest wynajmowana na spotkania i koliduje to
często z programem działania świetlicy. Proszę, aby spotkania wspólnot nie
odbywały się w środy.
Wójt: proszę w przerwie pójść do p. Osmulskiej i ten problem przedstawić.
Jolanta Kaczmarczyk – dyrektor SP w Rosnowie:
Zapraszam wszystkich chętnych do Rosnowa na spektakl teatralny, który odbędzie
się 13 marca o godz. 17.00 w sali kinowej. Wykonają go rodzice, nauczyciele,
przedszkolaki i absolwenci przedszkola (uczniowie SP w Rosnowie).
Radny Konstanty Dańczak:
W imieniu Forum Sołtysów chciałbym podziękować wszystkim sołtysom za
przygotowanie zebrań wiejskich. Były dobrze przygotowane i prowadzone.
Karolina Karabasz-Kaszubska:
Proszę o poparcie inicjatywy naszej Kancelarii dotyczącej przeprowadzenia
konkursu dla dzieci nt. wiedzy o Konstytucji. Uzyskaliśmy już poparcie Wójta.
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Tadeusz Mikulski – Sołtys Sołectwa Wyszebórz:
Dwa włazy w Wyszeborzu (przy blokach 2 i 3 oraz przy przystanku autobusowym) –
są bardzo zniszczone i zagrażają bezpieczeństwu dzieci i mieszkańców.
Wjazd między blokami mieszkalnymi 2 i 3 – jest tam wyłożony polbruk zakończony
krawężnikiem chodnikowym. Został on zniszczony przez samochód odbierający
nieczystości.
Radny Tomasz Padykuła:
Droga do p. Kubek – nawierzchnia zaczyna pękać i prosimy o lustrację tej drogi.
Radna Barbara Zmuda-Trzebiatowska:
Pan J. Owsiak przysłał podziękowania za udział w WOŚP dla: Nadleśnictwa
Manowo, Rady Osiedla Rosnowo, Sołectwa Wyszewo, Stowarzyszenia Ziemi
Manowskiej, GOK Wyszewo, Szkoły Podstawowej w Rosnowie, Szkoły Podstawowej
w Boninie, Przedszkola, Elektrociepłowni Rosnowo, UG Manowo. Zapraszam
Państwa do udziału w kolejnych edycjach.

I przerwa – 1215 - 1240

Ad.II.1. Sprawozdanie z działalności GOPS w 2012 r.
Sprawozdanie z działalności GOPS w Manowie w 2012 roku przedstawiła Genowefa
Pelikan. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.II.2. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2012 roku
Joanna Poślednik – inspektor ds. inwestycji przestawiła informację z realizacji inwestycji w
2012 roku:
1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz instalacjami w m. Bonin –
inwestycja dofinansowana w 75% w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013 Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i
różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 321 Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej. Koszt – 434.435,00 zł (roboty budowlane i
nadzór inwestorski). Dofinansowanie ze środków unijnych – 259.392,00 zł.
2. Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Klubu Wiejskiego w
Wyszeborzu - inwestycja dofinansowana w 75% w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działania 313, 322, 323 „Odnowa i
Rozwój Wsi”. Koszt – 355.854,45 (roboty budowlane, nadzór, wyposażenie, roboty
dodatkowe)
Dofinansowanie ze środków unijnych – 230.411,00 zł.
3. Teren zieleni z urządzeniami sportu i rekreacji w m. Wyszewo - inwestycja
dofinansowana w 75% w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, operacja
„Odnowa i Rozwój Wsi”. Koszt – 38.026,53 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych
– 22.341,00 zł.
4. Teren sportu i rekreacji z niezbędną infrastrukturą w m. Cewlino - inwestycja
dofinansowana w 80% w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, operacja
Odnowa i Rozwój Wsi. Koszt wykonania projektu – 14.999,85 zł. Realizacja
inwestycji w 2013 r.
5. Remont z kompleksowym wyposażeniem Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w
Kretominie - inwestycja dofinansowana w 75% w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju”, operacja Odnowa i Rozwój Wsi. Koszt – 76.122,99 zł (roboty
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budowlane, wyposażenie). Dofinansowanie ze środków unijnych – wnioskowana
kwota 45.076,00 zł (wniosek o płatność w trakcie rozpatrywania )
6. Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 0412Z Maszkowo-WyszebórzManowo – inwestycja realizowana w porozumieniu z Powiatem Koszalińskim w
ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Koszt całkowity
zadania – 2.845.545,58 zł, wkład gminy – 999.319,80 zł
7. Budowa sieci wodociągowej na dz. 380, 122/2 i 231 w m. Kretomino - koszt –
19.926,00 zł
8. Remont ciągu pieszo-jezdnego w m. Bonin (do Orlika) – projekt - koszt – 15.000 zł
9. Remont chodnika wraz ze zjazdami w m. Bonin (od pętli autobusowej do drogi
krajowej nr 11) - koszt - 9.000,00 zł
10. Remont budynku Urzędu Gminy Manowo - koszt – 5.000 zł (wykonanie projektu)
11. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wyszewo - koszt – 25.000,00
zł (aktualizacja projektu)
12. Płyta boiska w Manowie - koszt – 433.815,76 zł
13. Ogrodzenie boiska w Manowie - koszt – 61.819,44 zł
14. Przygotowanie terenu pod boisko w Manowie
- odwodnienie, sieć wodociągowa, zieleń poza płytą – 359.314,08 zł
- transport ziemi – 25.000,00 zł
- wynajem sprzętu – 130.896,60 zł
15. Zasilanie energetyczne (stadion Manowo) - wartość ogólna 47.447,00 (wykonano
roboty częściowe – 19.680,00 zł, opłata za przyłącze energetyczne – 4.421,54 zł)
16. Budynek sportowy przy stadionie w Manowie - koszt aktualizacji dokumentacji
(adaptacji projektu) – 10.002,82 zł
17. Adaptacja węzła wodociągowego dla m. Cewlino i Bonin wraz z odcinkiem sieci dla
m. Bonin – projekt (koszt 38.000 zł, zapłacono 10.000 zł).
Inwestycje zaplanowane i nie zrealizowane:
Trybuny sportowe
Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Manowo (koło boiska)
Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Manowo (przy
posterunku policji)
Modernizacja pokrycia dachu na budynku mieszkalnym nr 39 w m. Bonin
Modernizacja pokrycia dachu na budynku mieszkalnym nr 19 w m. Manowo
Remont pomieszczeń w budynku mieszkalnym nr 11 w m. Bonin
Modernizacja pokrycia dachu na budynku świetlicy wiejskiej w m. Manowo
Budowa sieci wodociągowej w m. Grzybnica – projekt
Budowa sieci wodociągowej na dz. 113/22, 236/1 w m. Kretomino
Remont miejsc postojowych w m. Rosnowo przy bl. 24
Ad.II.3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez gminę Manowo za 2012 rok
Jan Prus – Przewodniczący Rady: sprawozdanie zostało szczegółowo omówione na
wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 21 lutego 2013 roku. Czy do
tego sprawozdania są jeszcze jakieś pytania lub wnioski? – nie zgłoszono wniosków.

Ad.II.4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na
niezabudowanych działkach gruntu,
Jan Prus – Przewodniczący Rady: projekt uchwały został omówiony na
wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 21 lutego
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2013 roku. Czy do tego projektu uchwały są jeszcze jakieś pytania lub
wnioski? Nie widzę – przechodzimy do głosowania.
Uchwała otrzymała Nr XXVII/183/2013, podjęta została jednogłośnie.
Podczas głosowania obecnych było 14 radnych
b) trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów
gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej,
Bożena Tomaszewska – skarbnik gminy: do projektu uchwały jest załączony
wzór wniosku, który powinien złożyć podatnik chcąc uzyskać dodatkowe
zwolnienie. Zwolnień można udzielać w okresie od 1 roku do 3 lat. Uchwała
określa również warunki zwolnienia: zaprzestanie działalności rolniczej, grunty
nie mogą być wykorzystywane na cele pastwiskowe, niedokonywanie zbioru traw
na cele paszowe, utrzymanie w stanie nie zagrażającym rozprzestrzenianiu się
chwastów – warunki te muszą być spełnione łącznie. Zwolnienie nie może
dotyczyć więcej niż 20% gospodarstwa i nie więcej niż 10 ha. Jeśli ubiegający się
spełni te warunki otrzyma zwolnienie w podatku rolnym.
Radny Leszek Kondrat: czy w przypadku zwolnienia właściciel nie może pobierać
dopłat unijnych?
Bożena Tomaszewska – skarbnik gminy: to są 2 odrębne sprawy. My tego nie
kontrolujemy
Uchwała otrzymała Nr XXVII/184/2013, podjęta została jednogłośnie.
Podczas głosowania obecnych było 14 radnych
c) opłaty prolongacyjnej
Bożena Tomaszewska – skarbnik gminy: 50% stawki odsetek za zwłokę stanowi
6,25%, ponieważ odsetki obecnie wynoszą 12,50%. Ustawa narzuca 50%
odsetek za zwłokę. W uzasadnieniu jest podany przykład.
Uchwała otrzymała Nr XXVII/185/2013, podjęta została jednogłośnie.
Podczas głosowania obecnych było 14 radnych

Ad.II.5. Wolne wnioski i informacje
Jan Prus – Przewodniczący Rady:
Do Rady wpłynął apel Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Świeszyno w
związku z planami budowy fermy trzody chlewnej. Na posiedzeniu Komisji
rozpatrzymy tę sprawę. Proszę o zrobienie rozeznania wśród mieszkańców. Wiem
też, że p. Basia uczestniczyła w spotkaniu na ten temat.
Radna Barbara Zmuda-Trzebiatowska: uczestniczyłam w spotkaniu, na którym Wójt
Świeszyna poinformował, że Poldanor dostał z RDOŚ siedem punktów do poprawy.
Rozmawiałam też z Przewodniczącym Rady Gminy Świeszyna, który poinformował że radni
złożyli projekt protestu przeciw budowie fermy. Mieszkańcy Rosnowa również są przeciwni.
Jan Prus – Przewodniczący Rady: wszystkie materiały radni otrzymują drogą e-mail. Kto z
radnych chce otrzymywać wersję papierową proszę o zgłoszenie takiej potrzeby.
Radna Grażyna Góral: na ostatniej komisji był podniesiony temat organizacji placówek
oświatowych na terenie gminy i rozmieszczenia w niej uczniów. Pojawiła się propozycja,
aby KPS zajęła się tą sprawą. W związku z tym w marcu nasza Komisja spotka się
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dyrektorami szkół, nauczycielami i radami rodziców. Ustalimy terminy i zorganizujemy
spotkania. Wnioski ze spotkań będziemy chcieli omówić z dyrektorami na komisji przed
najbliższą sesją.
Radny Janusz Sałek: z pieniędzy uzyskanych z mandatów były robione we wszystkich
sołectwach palce zabaw i chodniki. Tylko w sołectwie Rosnowo jeszcze nie został
wybudowany. Mieszkańcy sołectwa dopytują się o termin budowy placu zabaw.
Radny Tomasz Padykuła: do Urzędu Gminy wpłynęło pismo od p. Ewy Borzęckiej dot.
strzelnicy w Wyszeborzu. Proszę p. Wójta o dopilnowanie, aby ta sprawa doszła do skutku.
Radny Sławomir Jamka: 10 lutego uczestniczyłem w spotkaniu reaktywowanej drużyny
OSP Rosnowo. Nieformalnie w imieniu RO i Rady Gminy zadeklarowaliśmy, że jeśli
podejdą profesjonalnie do sprawy, to zrefundujemy szkolenia podstawowe. Kilka lat temu
uczestniczyli w szkoleniu (na 11 osób skończyło 2).
Radny Andrzej Sokalski: czy w Kretominie posiadamy grunty gminne, na których
moglibyśmy wybudować plac zabaw?

Ad.II.6. Odpowiedzi na interpelacje
Roman Kłosowski – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez:
- A. Soklaskiego:
Grunty pod budowę placu zabaw – jest nadzieja, ponieważ zgłosiło się
małżeństwo z Kretomina, które chce odsprzedać część gruntu na ul. Grzybowej
(ok. 9 arów).
- J. Sałka:
Plac zabaw w sołectwie Rosnowo – jako Lokalna Grupa działania gmina Manowo
dostała dodatkową pulę do wykorzystania. Na naszą gminę przypada kilkaset
tysięcy złotych. Część z tych pieniędzy chcemy wykorzystać na remont dachu na
klubie wiejskim w Manowie. Obiecujemy, że w tej kadencji załatwimy tę kwestię.
- Na temat dróg i ścieków odpowie p. Ryszard Wojtyniak.
- D. Stasiak:
Lampy solarne – umówiliśmy się w tej sprawie na poniedziałek.
- A. Sokalskiego:
Skrzyżowanie – jestem umówiony z dyrektorem PZD – będę rozmawiał również
na temat tego skrzyżowania. Zarząd Dróg Krajowych odcina się od tego
skrzyżowania. 2/3 tego odcinka należy do PZD.
- E. Trojanowskiej:
Spotkania w klubie osiedlowym – uzgodnione jest z p. R. Osmulską.
- T. Mikulskiego:
Włazy do studzienek – p. Wojtyniak spotka się w tej sprawie z p. Sołtysem.
Następnie p. Ryszard Wojtyniak – specjalista ds. wodociągów i kanalizacji udzielił
odpowiedzi na zapytania dotyczące:
- Dróg – wystosuję w tych sprawach pisma do PZD oraz do GDDKiA.
- Ilość ścieków spisywanych z licznika przez wodociągi – postaram się odpowiedzieć w tej
sprawie w ciągu 2 tygodni. W tej chwili nie jestem zorientowany.
Ad.II.7. Zakończenie
Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął
Obrady XXVII Sesji Rady Gminy Manowo.
Protokołowała:
Anna Drabik

