Protokół nr XLI/18
z sesji Rady Gminy Postomino
z dnia 7 lutego 2018 r.
Obrady XLI sesji VII kadencji Rady Gminy Postomino, które odbyły się w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy w Postominie w dniu 7 lutego 2018 r. otworzył o godz. 10.00
Przewodniczący Rady Gminy Daniel Pakos, po czym powitał przybyłych na sesję Rady Gminy
radnych i gości.
1. Sprawy Regulaminowe.
a) stwierdzenie prawomocności obrad
Na 15-osobowy ustawowy skład rady, 2 radne: Emilia Foryś i Agnieszka Ludwikowska były
nieobecne, usprawiedliwione. Przewodniczący Rady Gminy Daniel Pakos stwierdził, że sesja
jest prawomocna.
b) przyjęcie porządku obrad
W tym punkcie Przewodniczący Rady zaproponował, aby do porządku obrad wprowadzić punkt
1a. Podsumowanie Współzawodnictwa Sołectw za 2017 rok i zapytał radnych czy mają inne
propozycje, uwagi bądź pytania do porządku obrad i zaproponowanej zmiany. Radni nie mieli
uwag, wobec tego Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad wraz
z zaproponowaną zmianą. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
1a. Podsumowanie Współzawodnictwa Sołectw za 2017 rok,
2. Wolna trybuna.
3. Przedstawienie informacji Wójta z realizacji uchwał za okres od dnia 30 listopada 2017 r. do
dnia 29 grudnia 2017 r.
4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Gminy Postomino w 2017 roku.
5. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy Postomino w roku 2017.
6. Przedstawienie Uchwały Nr XV.109.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii
o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Postomino.
7. Przedstawienie Uchwały Nr XV.110.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii
o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Postomino na
2018 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę
Postomino.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres
powyżej 3 lat.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres
powyżej 3 lat.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres
powyżej 3 lat.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
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13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę nieruchomości
lokalowej.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/389/17 Rady Gminy Postomino
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają odpady komunalne w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy Gminy Postomino z Gminą Miasto
Sławno w zakresie spraw dotyczących polityki społecznej, edukacji publicznej oraz polityki
prorodzinnej i senioralnej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Postomino na 2018 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Postomino.
18. Interpelacje i zapytania.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
21. Zamknięcie obrad sesji.
c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że protokół z sesji rady, która odbyła się
w dniu 29 grudnia 2017 roku oraz protokół z sesji w dniu 5 lutego 2018 r. był wyłożony do
wglądu w biurze Rady Gminy i do dnia dzisiejszego nie wniesiono jakichkolwiek uwag. Zapytał
radnych czy w tej chwili mają uwagi do protokołów. Radni nie zgłosili uwag, w związku z tym
poddał protokół nr XXXIX/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. pod głosowanie. Protokół został przyjęty
jednogłośnie. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół Nr XL/18 z dnia 5
lutego 2018 r. protokół został przyjęty jednogłośnie.
1a. Podsumowanie Współzawodnictwa Sołectw w 2017 roku.
Podsumowania współzawodnictwa sportowo – rekreacyjnego sołectw dokonał dyrektor Centrum
Kultury i Sportu w Postominie Marek Leśniewski, szczególnie wyróżniając sołectwa, które
wzięły udział we wszystkich zawodach oraz sołtysów i radną Agnieszkę Stożek - Kowalską,
którzy szczególnie aktywnie zaangażowali się w organizację udziału sołectw w konkurencjach
sportowych. Nagrody, wraz z dyrektorem CKiS wręczył sołtysom Wójt Gminy Postomino
Janusz Bojkowski.
Dyrektor zaprosił sołectwa do wzięcia udziału w tegorocznym współzawodnictwie.
2.Wolna trybuna.
Sołtys Pieszcza Zenon Morka przekazał prośbę Pań mieszkających przy drodze w kierunku lasu
o jej pilne wyremontowanie, gdyż proponowany przez urząd termin naprawy około czerwca jest
zbyt późny. Dodał, że również jako sołtys sygnalizował w urzędzie sprawę tej drogi już końcem
roku, ale środki na remonty były już wyczerpane i nie było możliwości jej naprawienia.
Poprosił o interwencję w sprawie odwołanego porannego kursu autobusu do Słupska o godz.
5.40. Następnie poruszył problem utworzonego „małego jeziorka” na zjeździe z drogi
powiatowej na drogę gminną w kierunku świetlicy. Zgłosił, że nowo wyremontowana droga
wymaga wykonania umocnień w rowach, gdyż się obsuwa. Poruszył również potrzebę
poinformowania mieszkańców o obowiązku odśnieżania chodników przy swoich posesjach, np.
na łamach „Szeptu Postomina”.
Sołtys Nosalina Adrian Pawłowski zwrócił się do sołtysów o przekazywanie uwag do CKiS
odnośnie koncepcji przeprowadzania współzawodnictwa sołectw, tj. dnia przeprowadzania
rozgrywek, ilości i rodzaju konkurencji.
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Poruszył również problem dróg sygnalizując zniszczenie drogi gminnej Nosalin - Pałowo przez
ciężki sprzęt budujący wiatraki. Wykonawca połatał dziury, ale powstały mikropęknięcia i woda,
która się tam dostaje i mróz, rozsadza drogę. Pod koniec grudnia gmina łatała tą drogę, ale już
jest to samo co było. Dlatego sołtys Nosalina zwrócił się z prośbą o rozważenie położenia na
odcinku tej drogi od świetlicy do wjazdu na drogę do wiatraków nowej jednolitej warstwy.
Poprosił również i sprawdzenie melioracji wzdłuż tej drogi.
Natomiast odnośnie drogi powiatowej, Sołtys zasygnalizował problem pozostawionego błota na
asfalcie po wykonywanym oczyszczaniu rowów przy tej drodze. Oczyszczanie zakończyło się
w połowie drogi, rowy są dalej zakrzaczone, woda wylewa się na asfalt i dlatego prosi
o interwencję w tej sprawie w Powiecie.
Sołtys Masłowic Jan Małolepszy poruszył kwestię braku kosza na śmiecie przy kościele
w Chudaczewie.
Radny Paweł Czechowski odpowiedział, że z kosza zrezygnował ksiądz, gdyż do kosza przy
kościele podrzucane były prywatne śmiecie.
Sołtys Pałówka Krzysztof Urbański zgłosił, że posesja nr 32 w Pałówku zalewana jest wodą,
która spływa z drogi i poprosił o przywiezienie wywrotki bądź dwóch tłucznia, aby utworzyć
spadek wody w stronę rowu.
Sołtys Mazowa Piotr Sawicki nawiązał do wniosku mieszkańców Chudaczewka o przełożenie
drogi od przystanku przez miejscowość, wykonanie rowów i odpływów. Poprosił o informację
odnośnie zamiarów co do tej drogi. Poprosił o przyspieszenie prac przy usuwaniu zakrzaczeń
przy drodze Mazów – Wilkowice. Zapytał również o plany łatania dróg, a konkretnie drogi
Wilkowice – Mazów, gdyż część dziur jest załatana a część jeszcze nie. Zapytał jeszcze o zasady
czyszczenia rowów, szczególnie w Mazowie. Zapytał ponadto o znak drogowy, który na drodze
powiatowej Staniewice - Sławsko ogranicza prędkość do 40 km/h, choć prace przy czyszczeniu
rowów już się zakończyły.
Sołtys Nosalina Adrian Pawłowski ponownie zabrał głos, informując, że w związku ze
zbiegiem terminów dożynek i koncertów w ościennych gminach, organizację dożynek w Gminie
Postomino przeniesiono z 15 na 22 września 2018 r.
Sołtys Pieszcza Zenon Morka zgłosił , że znak informujący o przejściu dla pieszych przez drogę
powiatową w okolicy mostu został przewrócony.
Teresa Rysztak Prezes Postomińskiego Stowarzyszenia „Razem Lepiej” poinformowała, że
Stowarzyszenie obchodzi w tym roku 10–lecie i z tej okazji wydany został IV tom publikacji
informującej o działaniach stowarzyszenia. Teresa Rysztak przekazała egzemplarz wydania na
ręce Wójta Gminy Janusza Bojkowskiego stwierdzając, że razem zawsze lepiej.
Poinformowała również o wystąpieniu do Rady Gminy Postomino z wnioskiem o uchwałę, na
mocy której będzie można utworzyć Radę Seniorów. Dodała, że osób powyżej 60 roku życia
w gminie jest 1509. Wyjaśniła, że Rada ta ma być Radą mieszkańców gminy Postomino, którzy
będą tworzyć politykę senioralną w naszej gminie. Ma cel inicjujący, konsultacyjny i doradczy
w sprawach osób starszych i będzie działała społecznie pod egidą Wójta Gminy
Sołtys Mazowa Piotr Sawicki, zwrócił się z prośbą o przekazywanie informacji do wywieszenia
na sołeckiej tablicy ogłoszeń w dwóch egzemplarzach z uwagi na posiadanie dwóch tablic
w dwóch miejscowościach sołectwa.
3. Informacja Wójta z realizacji Uchwał Rady Gminy Postomino za okres od 30 listopada
2017 r. do 29 grudnia 2017 r.
Przewodniczący Rady Gminy Daniel Pakos zakomunikował, że informacja została omówiona na
posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji Rady Gminy. Zapytał radnych czy w chwili obecnej
radni mają pytania do przedstawionej informacji. Radni nie mieli pytań i przyjęli informację bez
uwag.

3

Informacja Wójta z realizacji Uchwał Rady Gminy Postomino za okres od 30 listopada 2017 r.
do 29 grudnia 2017 r. stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Gminy Postomino w 2017 roku.
Sprawozdanie z działalności Rady Gminy w 2017 roku radni przyjęli bez uwag. Sprawozdanie
stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
5. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy Postomino w roku 2017.
Sprawozdanie z działalności wszystkich komisji stałych w roku 2017 radni przyjęli bez uwag.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Postomino w 2017 roku stanowi załącznik nr 3
do protokołu.
Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Postomino w 2017 roku
stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy
Postomino w roku 2017 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Sprawozdanie z działalności Komisji Społeczno – Oświatowej Rady Gminy Postomino w roku
2017 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
6. Przedstawienie Uchwały Nr XV.109.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii
o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Postomino.
Treść uchwały przedstawił Przewodniczący Rady, informując, że RIO po dokonaniu analizy
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Postomino na lata 2018-2029 oraz uchwały budżetowej
na 2018 rok wyraziła pozytywną opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu, wynikającej
z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych. Uchwała stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.
7. Przedstawienie Uchwały Nr XV.110.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii
o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Postomino na
2018 rok.
Treść uchwały przedstawił Przewodniczący Rady, który poinformował, że RIO po dokonaniu
analizy uchwały budżetowej Gminy Postomino na 2018 rok wyraziło opinię pozytywną
o możliwości sfinansowania deficytu. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
8. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę
Postomino.
Przewodniczący Rady Daniel Pakos poinformował, że sprawozdanie zostało omówione na
posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji rady gminy i zapytał radnych czy mają uwagi do tego
sprawozdania. Radni nie zabrali głosu w tej sprawie przyjmując sprawozdanie bez uwag.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na
okres powyżej 3 lat.
Przewodniczący Rady Gminy Daniel Pakos poinformował, że projekt tej uchwały został
pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji. Przewodniczący
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zapytał radnych, czy mają uwagi bądź pytania do projektu uchwały. Radni nie mieli uwag, więc
Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał pod głosowanie:
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XLI/404/18 Rady Gminy Postomino z dnia 7 lutego 2018 r. została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na
okres powyżej 3 lat.
Przewodniczący Rady Gminy Daniel Pakos poinformował, że projekt tej uchwały również został
omówiony na posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji i otrzymał pozytywną opinię. Zwrócił
się do radnych o przekazanie uwag lub pytań do projektu uchwały. Radni nie mieli uwag, więc
Przewodniczący przeszedł do odczytania uchwały i poddał pod głosowanie:
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XLI/405/18 Rady Gminy Postomino z dnia 7 lutego 2018 r. została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na
okres powyżej 3 lat.
Przewodniczący Rady Gminy Daniel Pakos poinformował, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji. Zwrócił się do radnych
o uwagi bądź pytania do projektu uchwały. Radni nie mieli uwag, więc Przewodniczący
przeszedł do odczytania uchwały, a następnie przeprowadził głosowanie:
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XLI/406/18 Rady Gminy Postomino z dnia 7 lutego 2018 r. została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
Przewodniczący Rady Gminy Daniel Pakos poinformował, że projekt uchwały został omówiony
na posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji i otrzymał pozytywną opinię. Zapytał radnych, czy
w chwili obecnej pytania do projektu uchwały. Radni nie zabrali głosu, wobec tego
Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał pod głosowanie:
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XLI/407/18 Rady Gminy Postomino z dnia 7 lutego 2018 r. została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę nieruchomości
lokalowej.
Przewodniczący Rady Gminy Daniel Pakos poinformował, że projekt uchwały został omówiony
na posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji i otrzymał pozytywną opinię. Zwrócił się
z zapytaniem, czy w chwili obecnej radni mają uwagi lub pytania do projektu uchwały. Radni
nie mieli uwag, więc Przewodniczący przeszedł do odczytania uchwały, a następnie
przeprowadził głosowanie:
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Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XLI/408/18 Rady Gminy Postomino z dnia 7 lutego 2018 r. została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/389/17 Rady Gminy Postomino w
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają odpady komunalne w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przewodniczący Rady Gminy Daniel Pakos poinformował, że projekt uchwały został omówiony
na posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji i otrzymał pozytywną opinię. Zapytał radnych, czy
w chwili obecnej mają uwagi bądź pytania do projektu uchwały. Radni nie mieli uwag, wobec
tego Przewodniczący odczytał uchwałę, a następnie przeprowadził głosowanie:
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XLI/409/18 Rady Gminy Postomino z dnia 7 lutego 2018 r. została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy Gminy Postomino z Gminą Miasto
Sławno w zakresie spraw dotyczących polityki społecznej, edukacji publicznej oraz polityki
prorodzinnej i senioralnej.
Przewodniczący Rady Gminy Daniel Pakos poinformował, że projekt uchwały został omówiony
na posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji i otrzymał pozytywną opinię. Zapytał radnych, czy
mają pytania do projektu uchwały. Radni nie zadali pytań, więc Przewodniczący odczytał treść
uchwały oraz poddał pod głosowanie:
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XLI/410/18 Rady Gminy Postomino z dnia 7 lutego 2018 r. została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Postomino na 2018 rok.
Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że projekt uchwały również został omówiony na
posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji i otrzymał pozytywną opinię. Zwrócił się do radnych
o przekazanie uwag lub pytań do projektu uchwały. Radni nie mieli uwag, więc Przewodniczący
przeszedł do odczytania uchwały i podał pod głosowanie:
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XLI/411/18 Rady Gminy Postomino z dnia 7 lutego 2018 r. została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Postomino.
Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że projekt zmiany w WPF również został omówiony na
posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji i otrzymał pozytywną opinię. Zwrócił się do radnych
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o przekazanie uwag lub pytań do projektu uchwały. Radni nie mieli uwag, więc Przewodniczący
przeszedł do odczytania uchwały i podał pod głosowanie:
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XLI/412/18 Rady Gminy Postomino z dnia 7 lutego 2018 r. została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
18. Interpelacje i zapytania.
Radny Jan Chabowski zgłosił zły stan drogi Nacmierz – Jarosławiec, szczególnie w okolicy
mostu. Poprosił, aby do Nacmierza na remonty dróg przydzielić dwie a nie jedną przyczepę
tłucznia. Zaproponował, aby zaplanować wykonanie chodnika z Nacmierza w kierunku p. Lecha,
oraz zgłosił potrzebę remontu drogi od posesji p. Lecha w stronę Bylicy, gdyż zaczynają tam
powstawać nowe domy. Zapytał również o termin realizacji małej architektury w Nacmierzu.
Radny Paweł Czechowski zapytał, czy podczas przebudowy drogi wojewódzkiej będzie
możliwość, aby wymieniana na nową, stara kostka polbrukowa w chodnikach położonych
w poszczególnych miejscowościach pozostała do zagospodarowania w tych miejscowościach.
Radny Paweł Jędrzejewski poruszył problem kolejności odśnieżania dróg i zaproponował, aby
ustalić taki plan, aby odśnieżarka nie musiała wracać do miejscowości po interwencji
telefonicznej. Radny przekazał prośbę mieszkańców, aby zaśnieżonych dróg nie posypywać solą
tylko piaskiem. Zgłosił, że ul. Letniskowa jest zalewana przez wodę wylewającą się z rowów
oraz zwrócił uwagę na potrzebę wycięcia odrostów od drzew przy drodze powiatowej Nacmierz
– Rusinowo.
Radny Zygmunt Karwacki podzielił uwagę Radnego Jana Chabowskiego odnośnie drogi
Nacmierz – Jarosławiec oraz ponownie zwrócił się o ustawienie znaku ostrzegającego o ostrych
zakrętach, który zapobiegałby wjazdowi do kanału przy tej drodze.
Zawnioskował ustawienie znaków w Jarosławcu, które wskazywałyby turystom wyjeżdzającym
z Jarosławca lepszą drogę w kierunku Sławna, żeby nie poruszali się drogą Nacmierz –
Jarosławiec, tak jak wskazuje im nawigacja samochodowa.
Zwrócił uwagę, że na ul. Sosnowej w miejscu wysypanego gruzu jest potrzeba ułożenia płyt,
gdyż ostatnio utknęła tam karetka. Stwierdził, że tą drogę należy traktować priorytetowo z uwagi
na mieszczący się przy niej dom opieki.
Zwrócił się o uprzątnięcie części ul. Nadmorskiej, tj. chodnika do zejścia nr 6 na plażę
z zalegających liści, gdyż turyści przyjeżdżają do Jarosławca również zimą.
Poruszył również kwestię sieci internetowej rozprowadzonej po terenie gminy oraz zapytał o
termin wybudowania ścieżki rowerowej R10.
19. Wolne wnioski i informacje.
Radny Paweł Jędrzejewski zabrał głos w sprawie spółki wodnej i poinformował, że odbyło się
spotkanie przedstawicieli gminy Postomino z przedstawicielami Gminy Darłowo, na terenie
której od roku funkcjonuje Spółka Wodna i obecnie analizowane są informacje które uzyskano.
Radny Zygmunt Karwacki przekazał, że płyty na parkingu i na chodnikach ulicy Nadmorskiej
w Jarosławcu podczas niskich temperatur są bardzo śliskie a z informacji uzyskanej od Prezesa
GPK wynika, że jest 7 godzin na doprowadzenie do odpowiedniego stanu, zapytał czy jest
możliwość reakcji wcześniejszej.
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
W tym punkcie Wójt Gminy Postomino Janusz Bojkowski odnośnie naprawy dróg gminnych
poinformował, że niebawem zostaną zakupione materiały potrzebne do naprawy dróg i jak tylko
warunki pogodowe pozwolą przystąpi się do naprawiania dróg gminnych, co odnosi się również
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do drogi w kierunku lasu, o której mówił Sołtys Pieszcza oraz drogi w kierunku świetlicy.
Natomiast jeśli chodzi o zabrany kurs autobusu to w tej sprawie były już podjęte przez urząd
działania i niestety przewoźnik mimo próśb i argumentów, nie wznowi tego kursu.
Natomiast jeśli chodzi o nową drogę w Pieszczu to będzie ona poprawiana wiosną w ramach
przeglądu gwarancyjnego.
Odnośnie odśnieżania chodników, informacja o obowiązkach właścicieli nieruchomości,
zamieszczona zostanie, zgodnie z sugestią Sołtysa Pieszcza, w Szepcie Postomina.
W sprawie znaku przejście dla pieszych przy drodze powiatowej, tak jak i w innych przypadkach
odnośnie dróg powiatowych, wnioski o interwencje zostaną przekazane do Powiatu.
Sołtysowi Nosalina odnośnie remontu powierzchniowego drogi Nosalin – Pałowo, Wójt
odpowiedział, że jest tam taki remont wskazany i wiosną należy do tej sprawy przystąpić.
Odnośnie oczyszczania rowów przy drodze powiatowej Wójt odpowiedział, że jest to podobna
sytuacja jak przy drodze Staniewice – Sławsko, gdzie również prace stanęły, dlatego będziemy
ten temat poruszać w kontaktach z Powiatem.
Sołtysowi Pałówka, odnośnie posesji nr 32, Wójt odpowiedział, że podobnie jak w innych
przypadkach, jak tylko będzie materiał i warunki pozwolą, podjęta zostanie interwencja w tej
sprawie.
Sołtysowi Mazowa, Wójt odpowiedział, że przejmując drogę od Powiatu w pierwszej kolejności
będzie naprawiany najbardziej zniszczony odcinek Staniewice – Wilkowice, aby umożliwić
przejazd mieszkańcom nie tylko Wilkowic, ale również Mazowa i Chudaczewka. Wójt dodał, że
remont tego odcinka będzie kosztował ponad 7 mln zł, tj. o ponad 1 mln zł więcej niż zakładano
w budżecie. Natomiast droga w środku Chudaczewka może być naprawiana, jeśli pozostaną
środki finansowe na remonty dróg. Wójt zapewnił, że mieszkańcy wnioskujący o jej remont
otrzymają niebawem odpowiedź na swój wniosek. Jeśli chodzi o zakrzaczenia, to wraz
z remontem dróg na wiosnę będą usuwane zakrzaczenia.
Odnośnie czyszczenia rowów, Wójt odpowiedział, że te które są własnością gminy, będą
sukcesywne oczyszczane, natomiast jeśli chodzi o pozostałe to, jeśli będą chętni, zamierza się
utworzyć spółkę wodną, która zajęłaby się uregulowaniem spraw pozostałych rowów.
Wójt zwrócił się do Sekretarza Gminy, aby przekazać pracownikom, którzy wysyłają pisma do
sołtysów o odpowiednią ilość przekazywanych egzemplarzy.
Radnemu Janowi Chabowskiemu, Wójt odpowiedział, że wiosną droga Nacmierz – Jarosławiec
i droga gruntowa w stronę Bylicy będzie poprawiana. Chodnik w Nacmierzu planowany jest na
odcinku końcowym w kierunku Rusinowa, natomiast chodnik w kierunku p. Lecha można
planować do wykonania w przyszłej kadencji. Boisko i plac zabaw powstaje przy budowanej
świetlico – remizie w Nacmierzu, a na zagospodarowanie terenu przy dużym boisku
dokumentacja jest już gotowa i oczekujemy na możliwość pozyskania środków.
Radnemu Pawłowi Czechowskiemu odnośnie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 203, Wójt
odpowiedział, że chodniki, zatoki, odwodnienie przy tej drodze będą nowe, jak również realne
jest wybudowanie chodnika Ronino-Chudaczewo. Jeśli chodzi o pozostawienie kostki
polbrukowej po tej przebudowie, Wójt odpowiedział, że wiąże się to z wieloma procedurami, ale
będzie się o to zabiegać.
Radny Paweł Czechowski zawnioskował o odnowienie chodnika przy drodze gminnej
Chudaczewo – Królewo, na co Wójt odpowiedział, że będzie to temat na przyszłość.
W sprawie odśnieżania chodników, Wójt odpowiedział, że to właściciele nieruchomości
przyległych do chodników powinni o nie dbać zimą. Natomiast jeśli chodzi o kolejność
odśnieżania dróg, to rozpoczyna się od dróg głównych, przejazdowych łączących miejscowości
a później odśnieża się drogi wewnętrzne. Wójt wyraził opinię, że jeśli chodzi o sól i piasek to na
drogach bardziej uczęszczanych wskazana jest sól, a na drogach o mniejszym ruchu wystarczy
piasek.
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Sprawa odrostów przy drodze powiatowej Rusinowo – Nacmierz zostanie przekazana do
Powiatu, a sprawa przepustów przy ul. Letniskowej zostanie sprawdzona.
Jeśli chodzi o uprzątniecie zalegających liści na przejściach na plażę, Wójt zapewnił, że jak śnieg
zniknie będą wykonywane porządki.
Odnośnie sieci szerokopasmowej, Wójt odpowiedział, że w chwili obecnej sieć działa dla
obiektów użyteczności publicznej i z informacji uzyskanej od lidera projektu wynika, że
z udostępnieniem jej dla wszystkich zainteresowanych należy poczekać do upływu
pięcioletniego okresu trwałości projektu.
Jeśli chodzi o budowę ścieżki R10, Wójt odpowiedział, że budowa ścieżki na odcinku Darłowo
–Jarosławiec, zgodnie z ogłoszonym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich przetargiem, ma się
odbyć do końca sierpnia br.
Kwestia znaków na drodze Nacmierz – Jarosławiec zostanie zweryfikowana, natomiast Wójt nie
widzi potrzeby ustawiania znaków wskazujących kierunek wyjazdu na Sławno, gdyż większość
poruszających się pojazdów jeździ przez Jezierzany albo od strony Darłowa.
Remont ul. Sosnowej w Jarosławcu odbędzie się jak tylko warunki pogodowe pozwolą.
Następnie Wójt poinformował, o otrzymanym dofinansowaniu w wys. 500 tys. zł na budowę
lokalu socjalnego w m. Pieńkowo przy drodze do Pieńkówka, w którym mieścić się będzie 10
lokali socjalnych. Zakończenie budowy zaplanowano na przyszły rok.
Prezes GPK Sp. z o.o. Bogdan Szlawski odnośnie odśnieżania odpowiedział, że Spółka nie ma
do dyspozycji takiej ilości sprzętu, aby całą gminę odśnieżyć w ciągu, np. 2 godzin a utrzymanie
sprzętu w gotowości kosztowałoby majątek. Zim praktycznie w ostatnim czasie nie ma, a jak
spadnie kilka centymetrów śniegu to spotyka się z oczekiwaniem, że odśnieżone będzie
natychmiast, nawet 100, 200 metrów dojazdu do drogi gminnej. Prezes wyraził zdanie, że nie ma
takiej ilości śniegu, aby gdziekolwiek były problemy z wyjazdem a na każde zgłoszenie Spółka
reaguje wszystkie miejscowości traktując jednakowo.
20. Zamknięcie obrad sesji
Przewodniczący Rady Gminy Daniel Pakos podziękował wszystkim za obecność na sesji
i z powodu wyczerpania porządku obrad o godz. 11.45 zamknął XLI sesję VII kadencji Rady
Gminy Postomino.

Protokołowała:
Dorota Sieradzka
insp. ds. organizacyjnych i kadr

Przewodniczący
Rady Gminy Postomino
Daniel Pakos
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