PROTOKÓŁ NR 11/2018
Z li SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
Z DNIA 29 LISTOPADA 2018 r.
Czas trwania posiedzenia
od godz. 10°0 do godz. 12 20

I.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
Przewodniczący Rady Józef Wilk - Wysoka Rado otwieram obrady li sesji Rady
Miejskiej w Polanowie i na podstawie listy obecności stwierdzam wystarczającą
liczbę radnych do przeprowadzenia prawomocnych obrad.
Obecnych 15 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.
Przewodniczący Rady przywitał przybyłych na sesję: Zastępcę Burmistrza Pan Piotra
Górniaka, Skarbnika Panią Martę Kleinszmid, Radnych Rady Miejskiej w Polanowie,
Sołtysów, Panią Sekretarz
oraz pozostałe osoby uczestniczące w obradach
dzisiejszej sesji.

2. Przedstawienie
porządku obrad

porządku

obrad, wnioski

o

uzupełnienie

lub

zmianę

Pan Piotr Górniak - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo,
chciałbym wprowadzić do porządku obrad dwa projekty uchwał, pierwsza dotycząca
zmian w budżecie na 2018 rok, druga w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej w gminie Polanów na lata 2018 - 2030.
Przewodniczący
dotyczącej

3.

Rady - proponuję wprowadzenie do
ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza

Głosowanie

porządku

porządku

obrad

uchwały

obrad w przypadku sytuacji opisanej w ust. 2

(bezwzględnej większości głosów)
Głosowanie

stanowi

załącznik

nr 2 do

protokołu

4. Informacja o protokole z LX i I sesji Rady Miejskiej
Przewodniczący

Rady - nie

otrzymałem

uwag do

protokołu

z LX i I Sesji Rady

Miejskiej.
li.

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z PRACY
MIEJSKIEJ

MIĘDZY

SESJAMI RADY

Pan Piotr Górniak - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, niewiele czasu minęło
od pierwszej sesji bo zaledwie dziesięć dni. Trwają prace drogowe na terenie gminy
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Polanów, od dłuższego czasu trwająca inwestycja w Kościernicy za ponad
4 300 OOOzł. inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich, a my mamy swój udział w
kwocie 50 OOOzl. Druga inwestycja na drodze wojewódzkiej 206 na odcinku do
Warblewa jest robiony ostatni etap niebawem prace powinny być zakończone.
Trzecie zadanie inwestycyjne, został rozpoczęty remont ul. Zacisze finansuje to
przedsięwzięcie Nadleśnictwo Polanów 100 OOOzł. i 25 OOOzl. gmina. Szanowni
Państwo zbliża się zima została przygotowana informacja dla Państwa kto za jakie
drogi odpowiada z telefonami kontaktowymi, zostanie to Państwu dostarczone. Jeżeli
chodzi o drogi gminne to koordynatorem jest Pan Jerzy Hirowicz. Szanowni Państwo
odbyło się po raz drugi szkolenie „Czyste Powietrze" jest zainteresowanie tematem.
Kończy się etap budowania centrum przesiadkowego, w tej chwili trwają prace
wykończeniowe, będą z dwóch stron zamontowana osłona przed wiatrem i deszczem
i dzisiejsze zmiany w budżecie dotyczą również tej inwestycji. W między czasie
obchodziliśmy Dzień Pracownika Socjalnego, odbyło się spotkanie z pracownikami,
w dniu wczorajszym odbyło się spotkanie w Zespole Szkół Publicznych z tekstami
Młynarskiego, duże uznanie za organizację. Mamy już wybranych przedstawicieli
władz powiatowych i wojewódzkich. Zapraszam na dwa spotkania Mikołajkowe w
przerwie zostaną rozdane stosowne zaproszenia. Dziękuję bardzo.
Ili.
1.

WYBÓR WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY

Zgłaszanie

kandydatów na

funkcję Wiceprzewodniczącego

Rady Miejskiej w

Polanowie
Przewodniczący

Rady - Szanowni Państwo przez wiele lat współpracowałem z
Panem Andrzejem Ryłykiem, który był przez kilka kadencji moim zastępcom, ta
współpraca układała nam się bardzo dobrze dlatego zgłaszam kandydaturę Pana
Andrzeja na Wiceprzewodniczącego Rady.

Nie
2.

było

innych kandydatur.

Wyrażenie

Pan Andrzej

zgody przez kandydatów

Ryłyk wyraził zgodę

3. Prezentacja

(wystąpienia)

kandydata/ów

Pan Andrzej Ryłyk - jest to moja szósta kadencja w Radzie Miejskiej, drugą
kadencję jestem przedstawicielem w Powiatowej Rady Zachodniopomorskiej Izby
Rolniczej, pochodzę z Sowinka, mam 57 lat.
4. Przeprowadzenie głosowania tajnego (wg zasad
38-41 Statutu Gminy)
5.

Ogłoszenie

6. Odczytanie

wyników - wyniki
uchwały

stanowią załącznik

głosowania

nr 3 do

zawartych w §

protokołu

Nr 11/2/18 stwierdzającej wybór
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•

Przewodniczący

Rady odczytał Uchwałę nr
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Polanowie

11/2/18

w

sprawie

wyboru

WYBÓR KOMISJI STAŁYCH RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE GŁOSOWANIE JAWNE (KAŻDY RADNY NIE MOŻE BYĆ CZŁONKIEM
WIĘCEJ NIŻ 2 KOMISJI STAŁYCH)

IV.

Przewodniczący

Rady- wpłynęły zgłoszenia o utworzeniu dwóch klubów radnych:
Klub Radnych Wspólnota Wiejska Pani Maria Pokorska Przewodnicząca Klubu, Pan
Piotr Wodyk i Pan Mirosław Gajek.
Klub Radnych łączy nas Gmina Pan Jerzy Landowski Przewodniczący Klubu, Józef
Wilk, Andrzej Ryłyk, Daniel Werner, Wioleta Konieczna, Janusz Parszczyński, Paweł
Litwin, Dorota Wójcicka Popowicz, Agnieszka Zelik.
W myśl statutu klub mogą tworzyć radni w ilości trzech osób. Szanowni Państwo
poszczególne kluby zgłosiły swoje kandydatury w skład poszczególnych komisji
stałych Rady Miejskiej. W związku z tym, że radny nie może uczestniczyć w pracach
nie więcej niż dwóch komisjach, w związku z tym musi być określona liczebność
składów komisji, nasz statut mówi że skład komisji może liczyć od 5 do 7 członków, w
naszej radzie jest 5 komisji w związku z tym zgłoszę wniosek formalny żeby w skład
komisji Rewizyjnej oraz komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodziło po 5 członków,
natomiast w skład komisji Budżetowej i Infrastruktury, komisji Oświaty i Spraw
Społecznych oraz komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi
liczyły po 6 członków i wówczas się zmieścimy w tej liczbie określonej w statucie, czy
są inne propozycje?
Głosowanie

nad wnioskiem - wyniki

głosowania stanowią załącznik

nr 4 do

protokołu

1. Komisja Rewizyjna (5-7 radnych):
1)

Zgłaszanie

kandydatów

Pan Jerzy Landowski - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym zgłosić do
komisji Rewizyjnej następujących osób: Mirosław Gajek, Marzena Dzierżyńska,
Maria Pokorska, Wioleta Konieczna, Daniel Werner.
Przewodniczący

Nie

Rady - czy

są

inne kandydatury?

było

2)

Wyrażenie

zgody przez kandydatów

Wszyscy kandydaci wyrazili
3)

Wyniki

zgodę.

Głosowanie

głosowania stanowią załącznik

nr 5 do

protokołu

3

się

Ukonstytuowanie
4)

komisji

Podjęcie uchwały

Nr 11/3/18 w sprawie

powołania członków

Komisji

Rewizyjnej
Przewodniczący

Rady - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie
projektu uchwały proszę o przegłosowanie.

widzę.

Kto

przyjęciem

z radnych jest za

W wyniku

głosowania

jawnego 15

głosów

za

/jednogłośnie/.

Wyniki

głosowania stanowią załącznik

nr 6 do

protokołu.

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (5-7 radnych)
1)

Zgłaszanie

kandydatów

Pan Mirosław Gajek - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w skład komisji Skarg,
Wniosków i Petycji proponuję Panią Dorotę Wójcicką-Popowicz, Panią Agnieszkę
Zelik, Panią Marię Pokorską, Pana Pawła Litwina i Pana Piotra Wodyka.
Przewodniczący

Nie

są

Rady - czy

inne kandydatury?

było

2)

Wyrażenie

zgody przez kandydatów

Wszyscy kandydaci wyrazili
3)

Wyniki

zgodę.

Głosowanie

głosowania stanowią załącznik

Ukonstytuowanie
4)

się

nr 7 do

protokołu

komisji

Podjęcie uchwały

Nr 11/4/18 w sprawie
Skarg, Wniosków i Petycji

powołania członków

Przewodniczący

Rady - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie
radnych jest za przyjęciem projektu uchwały proszę o przegłosowanie.
W wyniku

głosowania

jawnego 15

Komisji

widzę.

głosów

Kto z

za

/jednogłośnie/.

Wyniki

głosowania stanowią załącznik

3. Komisja

Budżetowa

nr 8 do

protokołu.

i Infrastruktury (5-7 radnych):
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1)

Zgłaszanie

kandydatów

Pani Wioleta Konieczna - Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, na członków
komisji proponuję Pana Daniela Wernera, Pana Jerzego Landowskiego, Panią
Agnieszkę Zelik, Pana Piotra Wodyka, Panią Marzenę Dzierżyńską i Pana Mirosława
Gajka.
Przewodniczący

Nie

Rady - czy

są

inne kandydatury?

było

2)

Wyrażenie

zgody przez kandydatów

Wszyscy kandydaci wyrazili
3)

Wyniki

zgodę.

Głosowanie

głosowania stanowią załącznik

Ukonstytuowanie
4)

się

nr 9 do

protokołu

komisji

Podjęcie uchwały

Nr 11/5/18 w sprawie

powołania członków

Komisji

Rewizyjnej
Przewodniczący

Rady - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie
radnych jest za przyjęciem projektu uchwały proszę o przegłosowanie.
W wyniku

głosowania

jawnego 15

widzę.

głosów

Kto z

za

/jednogłośnie/.

Wyniki

głosowania stanowią załącznik

4. Komisja
1)

Oświaty

Zgłoszenie

i Spraw

nr 10 do

protokołu.

Społecznych

(5-7 radnych)

kandydatów

Pani Maria Pokorska - Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, w
skład komisji Oświaty i Spraw Społecznych proponuję następujące osoby: Józef Wilk,
Wioleta Konieczna, Dorota Wójcicka-Popowicz, Roman Margielewski, Parszczyński
Janusz, Przemysław Szelerski.
Przewodniczący

Nie

Rady - czy

są

inne kandydatury?

było

2)

Wyrażenie

zgody przez kandydatów

Wszyscy kandydaci wyrazili

zgodę.
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3)
Wyniki

Głosowanie

głosowania stanowią załącznik

Ukonstytuowanie
4)

się

protokołu

komisji

Podjęcie uchwały

Oświaty

nr 11 do

i Spraw

Nr 11/6/18 w sprawie

powołania członków

Komisji

Społecznych

Przewodniczący

Rady - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie
radnych jest za przyjęciem projektu uchwały proszę o przegłosowanie.
W wyniku

głosowania

widzę.

Kto z

jawnego 15 głosów za
/jednogłośnie/.

Wyniki

głosowania stanowią załącznik

nr 12 do

protokołu.

5. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi (5-7
radnych):
1)

Zgłoszenie

kandydatów

Pan Daniel Werner - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym zgłosić
następujące osoby: Pana Pawła Litwina, Pana Andrzeja Ryłyka, Pana Jerzego
Landowskiego, Pana Janusza Parszczyńskiego, Pana Romana Margielewskiego i
Pana Przemysława Szelerskiego.
Przewodniczący

Nie

Rady - czy

są

inne kandydatury?

było

2)

Wyrażenie

zgody przez kandydatów

Wszyscy kandydaci wyrazili
3)
Wyniki

zgodę.

Głosowanie

głosowania stanowią załącznik

Ukonstytuowanie
4)

się

nr 13 do

protokołu

komisji

Podjęcie uchwały

Nr 11/7/18 w sprawie powołania członków Komisji
Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi

Przewodniczący

radnych jest za

Rady - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie
projektu uchwały proszę o przegłosowanie.

widzę.

Kto z

przyjęciem

W wyniku

głosowania

jawnego 15 głosów za
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/jednogłośnie/.

Wyniki

głosowania stanowią załącznik

nr 14 do

protokołu.

V. INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO O ILOŚCI I TREŚCI INTERPELACJI I
ZAPYTAŃ PISEMNYCH, KTÓRE WPŁYNĘŁY OD OSTATNIEJ SESJI
Pan Józef Wilk - w myśl nowego statutu interpelacje muszą być składane w wersji
pisemnej na ręce Przewodniczącego i wówczas jest termin 14 dni na udzielenie
odpowiedzi.
Pan Daniel Werner - Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, w
związku z tym że w dniu dzisiejszym został wybrany skład komisji Budżetowej i
Infrastruktury i komisja się dopiero przed chwilą ukonstytuowała, chciałbym prosić o
chwilę przerwy ponieważ mamy do zaopiniowania projekty uchwał które zostały
wprowadzone pod obrady dzisiejszej sesji
Przewodniczący

Rady - godz. 11 :45

ogłaszam przerwę

w obradach sesji

Wznowienie obrad godz. 12.1 O
Przewodniczący

Rady - Komisja Budżetowa i Infrastruktury odbyła posiedzenie z
udziałem Pana Burmistrza i Panie Skarbnik, na którym zapoznała się z projektami
uchwał

Uchwała

Nr 11/8/18 w sprawie zmian w

Przewodniczący

Rady - Czy

są

budżecie

gminy Polanów na 2018 rok

pytania do projektu

uchwały?

Pan Piotr Górniak - dzisiaj jest sytuacja wyjątkowa, komisja została powołana w
dniu dzisiejszym i dzisiaj pracowała nad bardzo świeżym materiałem ale wspólnie z
Panią Skarbnik omówiliśmy projekty uchwał, takie zmiany mogą odbywać się na
każdej sesji.
Przewodniczący

Infrastruktury o

Rady

-

proszę

Przewodniczącego

Komisji

Budżetowej

opinię.

Pan Daniel Werner - Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Komisja Budżetowa i Infrastruktury pozytywnie opiniuje Uchwałę Nr 11/8/18 w sprawie
zmian w budżecie gminy Polanów na 2018 rok oraz Uchwałę Nr 11/9/18 w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Polanów na lata 2018-2030 oraz
Uchwałę Nr 11/10/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Polanowa,
wspomnę tylko, że to wynagrodzenie zostało zmniejszone o 20% w stosunku do
wynagrodzenia, które miał Burmistrz od stycznia do lipca 2018r., a pozostaje na tym
samym poziomie co w sierpniu, wrześniu i październiku.
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Pan Roman Margielewski - Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, widzę że
wydatki są zwiększone o 460 OOOzł. proszę o informację czego to dotyczy, bo nie
mieliśmy możliwości zapoznania się z dokumentami.
Pani Marta Kleinszmid - to nie są wydatki, tylko jest to wynik budżetu, deficyt
budżetowy zamknął się kwotą 460 143zł. i został zmniejszony o kwotę 366 OOOzł. od
ostatniej sesji, ponieważ zwiększyliśmy dochody o tą właśnie kwotę. W październiku
deficyt budżetowy wynosił 829 OOOzł i spowodowany był postępowaniem
podatkowym gdzie SKO uchyliło decyzję, natomiast ta uchwała zmniejsza deficyt
budżetowy o prawie 370 OOOzł i to jest wynik budżetu. Dochody zwiększono o kwotę
368 994,43zł. jest to wynikiem skutecznej realizacji dochodów na ten rok, a także
sukcesem zakończenia postępowania podatkowego w sprawie zwrotu z lat ubiegłych
podatku VAT. Natomiast załącznik nr 2 mówi o zmianie w planach wydatków
budżetowych i są tu przesunięcia pomiędzy paragrafami, natomiast nie ma
zwiększenia ani zmniejszenia wydatków.
Pan Piotr Górniak - Szanowni Państwo, to co mówiłem jest to wyjątkowa sytuacja,
że otrzymujecie Państwo dzisiaj materiały i dzisiaj musicie podejmować uchwały,
ponieważ do dzisiaj nie było komisji, zawsze będziecie Państwo otrzymywali
materiały na siedem dni przed sesją zwykłą i 2 dni przed sesją nadzwyczajną.
Kto z radnych jest za

przyjęciem

projektu

uchwały proszę

W wyniku

głosowania

o

przegłosowanie.

jawnego 15

głosów

za

/jednogłośnie/.

Wyniki

głosowania stanowią załącznik

nr 15 do

protokołu.

Uchwała

Nr 11/9/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy
Polanów na lata 2018-2030
Przewodniczący

Rady - Czy są pytania do projektu

uchwały?

Pani Marta Kleinszmid - uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej jest odzwierciedleniem, każdej zmiany w budżecie, ta zmiana w budżecie
gdzie zmniejszamy deficyt budżetowy niesie za sobą potrzebę WPF, która obrazuje
nam zmiany w budżecie a także obejmuje przedsięwzięcia, które macie Państwo na
stronie 23 jakie zadania, cele stawia sobie gmina w danym roku budżetowym i w
latach następnych. Na stronie 24 są wszystkie objaśnienia. Dziękuję bardzo.
Kto z radnych jest za

przyjęciem

projektu

uchwały proszę

W wyniku

głosowania

o

przegłosowanie.

jawnego 15 głosów za
/jednogłośnie/.

Wyniki

głosowania stanowią załącznik

nr 16 do

protokołu.
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Uchwała

Nr 11110/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza

Polanowa
Przewodniczący

Rady - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie
radnych jest za przyjęciem projektu uchwały proszę o przegłosowanie.
W wyniku

głosowania

widzę.

Kto z

jawnego 15 głosów za
/jednogłośnie/.

Wyniki

głosowania stanowią załącznik

VI.
Nie

WNIOSKI I ZAPYTANIA SOŁTYSÓW

WYSTĄPIENIA

OBYWATELSKIE-GODZ.12.00

było

VIII.
Nie

protokołu.

było

VII.
Nie

nr 17 do

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA SOŁTYSÓW

było

IX.

ZAKOŃCZENIE OBRAD li SESJI RADY MIEJSKIEJ.

Przewodniczący

Rady - Szanowni Państwo w ten sposób zakończyliśmy obrady
dzisiejszej sesji, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za uczestnictwo, uważam
obrady li sesji Rady Miejskiej w Polanowie za zamknięte.
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