PROTOKÓŁ NR III/2018
Z III SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 r.
Czas trwania posiedzenia
od godz. 1000 do godz. 1115

I.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
Przewodniczący Rady Józef Wilk – Wysoka Rado otwieram obrady III sesji Rady
Miejskiej w Polanowie i na podstawie listy obecności stwierdzam wystarczającą
liczbę radnych do przeprowadzenia prawomocnych obrad.
Obecnych 13 radnych – lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.
Przewodniczący Rady przywitał przybyłych na sesję: Burmistrza Polanowa Pana
Grzegorz Lipskiego, Zastępcę Burmistrza Pan Piotra Górniaka, Skarbnika Panią
Martę Kleinszmid, Radnego Rady Powiatu Koszalińskiego Pana Dariusza
Kalinowskiego, Radnego Rady Powiatu Koszalińskiego Pana Wiesława Lebiodę,
Pana Piotra Drewlę Przewodniczącego Rady IV Kadencji, Radnych Rady Miejskiej w
Polanowie, Sołtysów, Panią Sekretarz, Dyrektorów Szkół, Dyrektorów Jednostek
Organizacyjnych Gminy oraz pozostałe osoby uczestniczące w obradach dzisiejszej
sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad, wnioski o uzupełnienie lub zmianę
porządku obrad
Pan Grzegorz Lipski – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo,
chciałbym wprowadzić do porządku obrad projekt uchwały Nr III/21/19 w sprawie
ustalenia wysokości diet radnych oraz sołtysów.
3. Głosowanie porządku obrad w przypadku sytuacji opisanej w ust. 2
(bezwzględnej większości głosów)
W wyniku głosowania jawnego 13 głosów za
/jednogłośnie/.
Głosowanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu
4. Informacja o protokole z II sesji Rady Miejskiej
Przewodniczący Rady – nie otrzymałem uwag do protokołu z II Sesji Rady
Miejskiej.
II.

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z PRACY MIĘDZY SESJAMI RADY
MIEJSKIEJ
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Pan Grzegorz Lipski – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ostatnia sesja Rady
Miejskiej odbyła się 29 listopada w między czasie realizowaliśmy inwestycję dwu
letnią kanalizację w miejscowości Świerczyna i Bukowo, miejscowość Świerczyna
została skanalizowana w tym roku obecnie prowadzone są roboty kanalizacyjne w
miejscowości Bukowo, ta inwestycja ma być ukończona w marcu 2019r. W ramach
tej umowy z Urzędem Marszałkowskim realizujemy również modernizację 14 ujęć
wody na terenie gminy Polanów za kwotę 1 000 000zł. obecnie zrealizowaliśmy 4,
dodatkowo Zakład Usług Komunalnych montuje z własnych środków nowe przewody
sterujące oraz wymienia przewody zasilające, średnio modernizacja jednego ujęcia
wody będzie kosztowała ok 10 000zł. Również chcę Państwa poinformować, że
zrealizowaliśmy wspólnie z Nadleśnictwem Polanów odcinek drogi na ul. Zacisze i z
tego miejsca chciałbym podziękować Panu Nadleśniczemu Jackowi Todysowi oraz
radnemu Danielowi Wernerowi, za dofinansowanie w kwocie 100 000zł, nasz udział
to 25 000zł., ponad 200 metrów zostało wykonane, jest to pierwszy etap. Zostały
zakończone inwestycje na drogach wojewódzkich, bardzo się z tego cieszę, że całe
przejście przez miejscowość Kościernica zostało odebrane, została wykonana
inwestycja w wysokości 4 300 000zł. jest to bardzo duży nakład ale ta miejscowość
zupełnie zmieniła swój wygląd. Również na drodze wojewódzkiej od Chatki Puchatka
w kierunku Rzeczycy Wielkiej został położony nowy dywan asfaltowy inwestycja na
kwotę 1 000 000zł., zostały również zamontowane bariery energochłonne, żeby na
tych zboczach kierowcy czuli się bezpiecznie. Miło mi poinformować, że realizowana
inwestycja, budowa centrum przesiadkowego i budowa ścieżek rowerowych ruszyła,
centrum przesiadkowe jest już zamykane, część konstrukcji została zabudowana
szybami, ale ruszyły również prace w ramach budowy ścieżek rowerowych od
miejscowości Jacinki w kierunku Polanowa, druga część od Polanowa w kierunku
Rzeczycy będzie realizowana w przyszłym roku, jest to inwestycja która jest
dofinansowana w 85% przez Urząd Marszałkowski w ramach zintegrowanego
obszaru terytorialnego przy niewielkim udziale własnym. W międzyczasie były
prowadzone rozmowy z PGK, sprawa odpadów komunalnych jest obecnie bardzo
gorąca w miesiącu lipcu ustawodawca wprowadził zmianę ustawy o podatkach i
składowaniu odpadów, jednocześnie podnosząc opłatę składową, którą firmy odbioru
odpadów muszą płacić do Urzędów Marszałkowskich, a druga rzecz to odpady
komunalne, które są segregowane zostają zbywane przez firmy do spalarni czy do
cementowni, do tej pory było tak że przedsiębiorcy za te odpady płacili, teraz
sytuacja się odwróciła i firmy, które zbywają muszą płacić za odbiór odpadów, tona
odpadów w frakcji nadsitowej to 300 zł plus dowiezienie, w związku z tym można się
spodziewać ruchów cenowych dotyczących odpadów na terenie gminy Polanów. W
tej chwili mamy stawkę 12 zł od osoby segregowane 17 zł. niesegregowane i jeżeli ta
sytuacja tak się utrzyma to niestety ale będę proponował Wysokiej Radzie wzrost
stawek za odpady komunalne i szacujemy, że może to być kwota od 15 do 16 zł. za
osobę. Jesteście również świadkami dyskusji na temat cen energii elektrycznej, która
w tej chwili się toczy, czy będzie podwyżka, czy nie, chcę Państwu powiedzieć, że
nasze firmy, zakłady, urząd zostaliśmy zmuszeni do podpisania umów na wyższe
dostawy energii od 30 do 60%, ZUK musiał podpisać umowę już dwa miesiące temu
odnośnie wzrostu cen energii, czy będzie to cofnięte zgodnie z obietnicą Pana
Premiera. W między czasie odwiedził mnie Pan Marszałek Województwa
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Zachodniopomorskiego Pan Tomasz Sobieraj podpisaliśmy umowę na rewitalizację
centrum Polanowa na kwotę dofinansowania 3 500 000zł. ta umowa jest
zabezpieczona środki finansowe i będziemy to centrum Polanowa rewitalizować,
będziemy przygotowywać się do tego przetargu. Podpisałem również umowę na
budowę rynku w ramach programu obszarów wiejskich, jest to budowa
profesjonalnego targowiska na terenie gminy Polanów na ul. Stawnej, mamy na to
1 000 000zł. dofinansowania, a szacujemy że takie profesjonalne targowisko to koszt
ok 1 600 000zł., jeżeli uda nam się te wszystkie rzeczy w najbliższym czasie
przeprowadzić to będziemy to realizować. W międzyczasie odbyły się dwa bardzo
miłe spotkania Mikołajki małego i dużego przedszkolaka i dziękuję Pani Elżbiecie
Sekule i pracownikom przedszkola za organizację tego przedsięwzięcia ale również
zagroda Świętego Mikołaja. Dziękuję również za zaproszenia w tym okresie
przedświątecznym na wigilie, które odbywały się w Państwa miejscowościach.
Dziękuję bardzo.
III.

UCHWALENIE BUDŻETU GMINY POLANÓW NA 2019 ROK

1. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez
Burmistrza
Grzegorz Lipski – Szanowni Państwo, jednym z najważniejszych dokumentów,
które decydują jak będziemy się rozwijać i co będziemy realizować jest budżet gminy
o tym z wysoką radą na wspólnym posiedzeniu rozmawialiśmy, taki dokument został
opracowany jeszcze w poprzedniej kadencji i 15 listopada w ustawowym terminie
złożyłem dokumenty do biura rady ale również przekazałem do RIO organu nadzoru,
który wydał stosowną opinię. Państwo również otrzymaliście projekt budżetu z
częścią opisową gdzie
są szczegółowo opisane kwoty dochodowe jak i
rozrachunkowe, doskonale sobie Państwo zdajecie sprawę że to tak jak z budżetem
domowym, żeby można było cokolwiek wydać to trzeba mieć co, gmina bazuje na
dochodach, subwencjach, dotacjach i środkach celowych i na podstawie tych
dochodów, które można dość precyzyjnie określić staraliśmy się z Panią Skarbnik tak
ten budżet zorganizować żeby spełniał wszystkie wymagania ustawowe ale był
również dla finansów gminy bezpieczny. Z doświadczenia wiem, że każdy budżet,
który zostaje uchwalony za parę dni jest już nieaktualny bo wchodzą dodatkowe
rzeczy które będzie trzeba realizować. Myślę że to co zaproponowaliśmy jest realne
do wykonania, zauważyliście Państwo, że jest to budżet deficytowy, czyli będziemy
musieli bardzo mocno przyglądać się naszym wydatkom i szukać dodatkowych
dochodów. Proszę Państwa w załączniku nr 10 to co gminę najbardziej interesuje to
są wydatki inwestycyjne, informowałem Wysoką Radę że w autopoprawkach będę
starał się wprowadzić pewne rzeczy i co nas może czekać, w październiku ukazała
się lista rankingowa dotycząca dróg powiatowych i dróg gminnych, składaliśmy
wniosek na remont ul. Różanej, jesteśmy na liście rankingowej w pozycji która
pozwala na dofinansowanie tego przedsięwzięcia, tego w budżecie nie mamy jest to
kwota ponad 2 180 000zł., która zakłada budowę drogi, budowę oświetlenia, budowę
chodników i odwodnienia, ze środków własnych na podstawie złożonego wniosku
musimy zabezpieczyć kwotę 1 180 000zł. myślę, że w miesiącu styczniu będzie
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wszystko wiadomo jak to się potoczy i jakie będą zasady dofinansowania. Druga
rzecz to inwestycja powiatowa, która ma być realizowana z Cetunia przez Rosochę
do Polanowa, kwota prawię 11 000 000zł. z dofinansowaniem 3 000 000zł. czyli
prawie 8 000 000zł. trzeba by było mieć środków własnych, nie wiem czy powiat
zabezpieczy tyle na realizację tego przedsięwzięcia, ale gdyby zmieniły się zasady i
można byłoby otrzymać 80% to wówczas byłaby realna szansa żeby te inwestycje
drogowe realizować. Szanowni Państwo mówi się o dużych środkach, które mogą
być skierowane na drogi w związku z tym na spotkaniu z Wysoką Radą
proponowałem w autopoprawkach pewne zmiany, autopoprawki mają to do siebie, że
nie zmieniają kwoty budżetu, a są tylko przesunięciami pomiędzy poszczególnymi
działami i to co chciałbym Wysokiej Radzie zaproponować to przede wszystkim
chcielibyśmy ruszyć z gazyfikacją Polanowa, zauważyliście Państwo, że na ul.
Przytorze została wykonana cała inwestycja dotycząca gazu skroplonego i z tej butli
na teren gminy Polanów będzie rozprowadzany gaz, jedna świeczka jest już
zapalona dlatego że czerpie z tego zasilania firma Maced, po rozmowie z prezesem
odnośnie kosztów to o 30% płaci mniej w stosunku do oleju napędowego. W związku
z tym chcemy opracować dokumentację na przejście z kotłowni olejowych na gazową
i obejmowałoby to Żłobek, ZSP w Polanowie, MGOPS, Bibliotekę, Remizę OSP ale
również chcielibyśmy wykonać dokumentację na przedszkole oraz SP w Polanowie.
byłby to pierwszy etap gdzie chcielibyśmy tą dokumentację wykonać w projekcie
budżetu proponuję na to zadanie zabezpieczyć kwotę 100 000zł jest to pierwszy
etap, jeżeli to będzie realizowane to mieszkańcy Polanowa będą mieli szanse aby
przyłączyć się do sieci gazowej i ogrzewać swoje mieszkania gazem. W drugim
etapie pomyślelibyśmy o kotłowniach, które administruje ZUK na ul. Zamkowej i na
ul. Młyńskiej. Na spotkaniu z Wysoką Radą proponowałem również aby
zabezpieczyć środki finansowe na przygotowanie dokumentacji na drogi, na ul.
Młyńską z parkingami, na miejscowość Dadzewo, droga gminna w rejonie ul.
Kolejowej z ul. Różaną i połączenie tego z ul. Zacisze oraz ul. Przytorze i cmentarz,
jeżeli udałoby się to wykonać, kwota która chciałbym zaproponować to 180 000zł.
przesunięć, te kwoty będą ustalane w wyniku przetargu ile oferenci zaproponują
trudno w tej chwili powiedzieć ale taką kwotę chciałbym zabezpieczyć na te zadania.
Również w autopoprawce przesunięcie środków na zakup komputerów w urzędzie
nie została ta kwota zarezerwowana 20 000zł, tradycją się stało że systematycznie
ten system komputerowy musimy wymieniać bo on się zużywa i to co nas również
czeka, to o czym mówiłem, że w wyniku postępowania przetargowego na dowóz
naszych uczniów do szkół, kwota wynikająca z zaoferowanego przetargu jest o
126 000zł. większa niż mieliśmy w projekcie budżetu, zgłosił się jeden oferent, tłoku
nie ma i wyjścia nie mamy bo od 1 stycznia zostaniemy bez dowozów dzieci, w
sąsiednich gminach wygląda to podobnie wszędzie te koszty związane z dowozami
rosną. Również w tych przesunięciach chciałbym zaproponować aby znalazła się
kwota 35 000zł. na film promocyjny gminy Polanów, który byłby nagrywany przez
cały rok i w miesiącu grudniu pokazanie najfajniejszych miejsc w gminie Polanów.
Pytanie skąd na to wziąć, są to przesunięcia które chcemy zaproponować, część
środków zostałaby przesunięta z oświaty, część środków zostanie przesunięta z
MGOPS, a pozostała kwota zasili paragraf dróg tak abyśmy byli przygotowani na
ewentualną realizację inwestycji na ul. Różanej. Otrzymaliście Państwo dokumenty
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dotyczące tych autopoprawek, Szanowni Państwo autopoprawki musimy się
poruszać w ramach istniejącego budżetu tak aby Regionalna Izba Obrachunkowa nie
musiała wydawać dodatkowych opinii na temat projektu budżetu, czyli kwota
budżetu, który Państwu zaproponowaliśmy się nie zmieni. Bardzo proszę Wysoką
Radę o przegłosowanie tych zmian o których mówiłem i które były omawiane na
posiedzeniach komisji. Dziękuję bardzo.
2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu
Gminy na 2019 rok
Przewodniczący Rady – opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie
budżetu Gminy na 2019 rok stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
3. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2019-2030
Przewodniczący Rady – opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2019-2030 stanowi
załącznik nr 4 do protokołu .
4. Odczytanie opinii Komisji Budżetowej i Infrastruktury
Pan Daniel Werner – opinia Komisji Budżetowej i Infrastruktury stanowi załącznik nr
5 do protokołu.
5. Dyskusja
6. Głosowanie nad projektem Uchwały
budżetu gminy Polanów na 2019 rok

Nr III/11/18 w sprawie uchwalenia

Przewodniczący Rady – Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto
z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały proszę o przegłosowanie.
W wyniku głosowania jawnego 13 głosów za
/jednogłośnie/.
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 6 do protokołu
7. Głosowanie nad projektem Uchwały Nr III/12/18 w sprawie uchwalenia zmiany
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2030
Przewodniczący Rady – Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto
z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały proszę o przegłosowanie.
W wyniku głosowania jawnego 13 głosów za
/jednogłośnie/.
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 7 do protokołu
IV.

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE NA 2019 ROK
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1. Informacja Przewodniczącego Rady
Przewodniczący Rady – Szanowni Radni, projekt planu pracy rady został
opracowany na początku grudnia, był do wglądu i do omówienia przez poszczególne
komisje, plan pracy zawiera wszystkie zagadnienia, które nakłada na nas ustawa.
2. Podjęcie Uchwały Nr III/13/18 w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej
w Polanowie na 2019 rok
Przewodniczący Rady – Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto
z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały proszę o przegłosowanie.
W wyniku głosowania jawnego 13 głosów za
/jednogłośnie/.
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 8 do protokołu
V.

PLAN PRACY KOMISJI STAŁYCH RADY NA 2019 ROK

1. Wystąpienia Przewodniczących Komisji
Przewodniczący Rady – Szanowni Radni, Szanowni Państwo, plany pracy komisji
zostały opracowane na podstawie planu pracy rady miejskiej, zostały omówione na
poszczególnych posiedzeniach komisji.
2. Podjęcie uchwały Nr III/14/18 w sprawie ramowego planu pracy Komisji
Stałych Rady Miejskiej w Polanowie na 2019 rok
Przewodniczący Rady – Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto z
radnych jest za przyjęciem projektu uchwały proszę o przegłosowanie.
W wyniku głosowania jawnego 13 głosów za
/jednogłośnie/.
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 9 do protokołu
VI. WYSTĄPIENIA OBYWATELSKIE – GODZ. 10.45
Nie było
VII. INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO O ILOŚCI I TREŚCI INTERPELACJI I
ZAPYTAŃ PISEMNYCH, KTÓRE WPŁYNĘŁY OD OSTATNIEJ SESJI
Przewodniczący Rady – w myśl nowego statutu interpelacje muszą być składane w
wersji pisemnej na ręce Przewodniczącego i wówczas jest termin 14 dni na
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udzielenie odpowiedzi. W dniu dzisiejszym wpłynęła na moje ręce interpelacja
Radnego Romana Margielewskiego, którą przekazuję na ręce Pana Burmistrza.
VIII. WNIOSKI I ZAPYTANIA SOŁTYSÓW
Pan Mateusz Gołębiewski – w listopadzie wystąpiłem z pismem do Zarządu Dróg
Powiatowych z prośbą o wycięcie jednego drzewa i otrzymałem informację że
sprawę skierują do gminy, czy taka informacja dotarła. Dziękuję.
Pan Czesław Staniszewski – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni
Goście, mówiliśmy dużo o budżecie i o drogach, a bardzo mnie niepokoi stan
własności drogi do Gołogóry i stan techniczny tej drogi. Dziękuję bardzo.
Pani Ewa Pęczak – informacja do sołtysów 16 lutego 19 r. odbędą się rozgrywki
turnieju piłki halowej, proszę o zgłaszanie drużyn.
IX.

PODEJMOWANIE UCHWAŁ:
1. Uchwała Nr III/15/18 w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2018
rok

Pan Daniel Werner – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Komisja Budżetowa i Infrastruktury wydaje opinię pozytywne dla wszystkich uchwał,
które będą podejmowane na dzisiejszej sesji.
Przewodniczący Rady – Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto z
radnych jest za przyjęciem projektu uchwały proszę o przegłosowanie.
W wyniku głosowania jawnego 13 głosów za
/jednogłośnie/.
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 10 do protokołu.
2. Uchwała Nr III/16/18 w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat, stanowiących
dochody budżetu gminy Polanów, instrumentem płatniczym
Przewodniczący Rady – Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto z
radnych jest za przyjęciem projektu uchwały proszę o przegłosowanie.
W wyniku głosowania jawnego 13 głosów za
/jednogłośnie/.
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 11 do protokołu.
3. Uchwała Nr III/17/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie
dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku
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celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem
wieloletnim wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Przewodniczący Rady – Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto z
radnych jest za przyjęciem projektu uchwały proszę o przegłosowanie.
W wyniku głosowania jawnego 13 głosów za
/jednogłośnie/.
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 12 do protokołu.
4. Uchwała Nr III/18/18 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenie w
formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych programem wieloletnim wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019-2023.
Przewodniczący Rady – Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto z
radnych jest za przyjęciem projektu uchwały proszę o przegłosowanie.
W wyniku głosowania jawnego 13 głosów za
/jednogłośnie/.
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 13 do protokołu.
5. Uchwała Nr III/19/18 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.
Przewodniczący Rady – Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto z
radnych jest za przyjęciem projektu uchwały proszę o przegłosowanie.
W wyniku głosowania jawnego 13 głosów za
/jednogłośnie/.
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 14 do protokołu.
6. Uchwała Nr III/20/18 w sprawie zmiany Programu współpracy Gminy
Polanów
z
organizacjami
pozarządowymi
oraz
podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
Przewodniczący Rady – Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto z
radnych jest za przyjęciem projektu uchwały proszę o przegłosowanie.
W wyniku głosowania jawnego 13 głosów za
/jednogłośnie/.
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Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 15 do protokołu.
7. Uchwała Nr III/21/18 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz
sołtysów.
Przewodniczący Rady – Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto z
radnych jest za przyjęciem projektu uchwały proszę o przegłosowanie.
W wyniku głosowania jawnego 13 głosów za
/jednogłośnie/.
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 16 do protokołu.
X.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA SOŁTYSÓW

Pan Grzegorz Lipski – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o
zapytanie Pana Sołtysa Mateusza Gołembiewskiego, mam prośbę żeby zapytać w
referacie Geodezji ponieważ nie pamiętam wszystkich podań o wycinkę drzew,
wpływa ich sporo, po sesji możemy to ustalić. Jeżeli chodzi o zapytanie Pana Sołtysa
Czesława Staniszewskiego odnośnie drogi do Gołogóry, pamiętam o tym, myślę że
jesteśmy na dobrej drodze żeby pewne rzeczy sobie wzajemnie wyjaśnić i na pewno
Pan jako pierwsz zostanie poinformowany jak ten temat będzie załatwiony.
XI.

ZAKOŃCZENIE OBRAD III SESJI RADY MIEJSKIEJ.

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

PROTOKOŁOWAŁ:

ZATWIERDZIŁ:

Kamila Augustyniak-Kula

Przewodniczący Rady
Józef Wilk
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