PROTOKÓŁ NR Vll/2019
Z VII SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
Z DNIA 28 MARCA 2019 r.
Czas trwania posiedzenia
od godz. 10°0 do godz. 13 25

I.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
Przewodniczący

Rady Józef Wilk - Wysoka Rado otwieram obrady VII 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: Radnych Rady Powiatu
Koszalińskiego Pana Zenona Dropko, Pana Dariusza Kalinowskiego, Pana Wiesława
Lebiodę, Burmistrza Polanowa Pana Grzegorz Lipskiego, Zastępcę Burmistrza Pan
Piotra Górniaka, Radnych Rady Miejskiej w Polanowie, Sołtysów w szczególności
nowo wybranych sołtysów: z Domachowa Panią Aleksandrę Jaszkowie, z Gołogóry
Pana Marka Pietrzaka, z Karsinki Panią Ewę Szydłowską, z Krągu Pana Mariusza
Sobieraja, z Nacławia Panią Urszulę Golec, z Rekowa Pana Romana Kubickiego, z
Rosochy Panią Agnieszkę Zielińską oraz sołtysów, którzy zostali wybrani na kolejną
kadencję Pani Pencarska, Kruszka, Masna, Piskor, Perduta, Kaźmierczak, Pęczak,
Buczkowski, Litwin, Gil, Sominka, Kocik, Zabłocki, witam Panią Sekretarz,
Dyrektorów Szkół, Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych Gminy oraz pozostałe
osoby uczestniczące w obradach dzisiejszej sesji.
2. Przedstawienie
porządku obrad

porządku

obrad, wnioski

o

uzupełnienie

lub

zmianę

Pan Grzegorz Lipski - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo,
chciałbym wprowadzić do porządku obrad projekt uchwały Nr Vll/69/19 w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Polanów nieruchomości gruntowej od
osoby prywatnej.
3.

Głosowanie

porządku

obrad w przypadku sytuacji opisanej w ust. 2

(bezwzględnej większości głosów)

W wyniku

głosowania

jawnego 15 głosów za
/jednogłośnie/.

Głosowanie

stanowi

załącznik

nr 2 do

protokołu

4. Informacja o protokole z VI sesji Rady Miejskiej

1

Przewodniczący

Rady - nie

otrzymałem

uwag do

protokołu

z VI sesji Rady

MIĘDZY

SESJAMI RADY

Miejskiej.
li.

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z PRACY
MIEJSKIEJ

Pan Grzegorz Lipski - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, na początku
serdecznie witam w rodzinie samorządowej nowych sołtysów. Szanowni Państwo
ostatnia sesja odbyła się 26 lutego br. w międzyczasie odbywały się zebrania
wiejskie, odbyło się już 20 zebrań gdzie został dokonany wybór sołtysów, wielu
sołtysów zostało wybranych na następną kadencję, tzn. że zostaliście Państwo
bardzo dobrze ocenieni, z tego powodu jest mi bardzo miło. Wszystkie tematy, które
są poruszane na zebraniach wiejskich są notowane, zostaną sporządzone wnioski,
najwięcej wniosków dotyczy dróg różnych kategorii, dzisiaj jest obecny członek
zarządu Pan Zenon Dropko i myślę że parę rzeczy na ten temat powie. Z tego
miejsca chciałbym prosić aby sprawa dotycząca drogi Krąg - Bożenice po raz kolejny
aby Zarząd Powiatu Koszalińskiego i Sławieńskiego porozumiały się w sprawie
nadzoru nad drogami i należałoby ten temat uporządkować. Szanowni Państwo
zgodnie z podpisanym porozumieniem realizowaliśmy ważną inwestycję dla rejonu
Bukowa i Świerczyny, jest mi miło powiedzieć, że został dokonany odbiór tej
inwestycji i ścieki z miejscowości Bukowo, Świerczyna są transportowane do
Polanowa. Zakończyliśmy również inwestycję wymiany ujęć wodnych w 14
miejscowościach, był to projekt unijny całkowita wartość tego projektu 4 OOO OOOzł. z
dofinansowaniem 2 OOO OOOzł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Rozpoczęliśmy
realizację
następnego
projektu unijnego, Budowa ścieżek
rowerowych realizowanych z RPO, trwają prace na ścieżkach od Polanowa w
kierunku Rzeczycy Wielkiej, drugi kierunek Jacinki - Polanów i myślę że wykonawca
bez problemu z tym sobie poradzi. Rozpoczęliśmy również następną inwestycję tj.
zagospodarowanie przestrzeni publicznej i tu jest realizowany Zalew Polanowski i ul.
Zacisze i Żydowo plac zabaw i myślę że nie będzie tu żadnego problemu żeby
sprawnie to zrealizować. Następny przetarg unijny zagospodarowanie basenu
Polanowskiego z programu LDGR, wnioskodawcą jest POKiS, mieliśmy unieważnić
ten przetarg, ponieważ oferty zgłoszone przez wykonawców dwukrotnie
przewyższały wartość tej inwestycji, w związku z tym będzie ogłoszony drugi przetarg
i myślę że w drugim przetargu uda nam się wyłonić firmę która będzie to realizowała.
Jeżeli chodzi o drogi to wszelkie uwagi skrzętnie spisuję na każdym zebraniu i
prowadzimy w tej chwili rozmowy z firmami, które ewentualnie mogłyby ten stan dróg
po okresie zimowym poprawić, tylko jedna prośba proszę żebyście jeszcze trochę
wytrzymali ponieważ warunki pogodowe nie są odpowiednie. Dziękuję bardzo.
Pan Piotr Górniak - Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, od
początku marca trwają zebrania wiejskie, jesteśmy już po dwudziestu, pozostało nam
jeszcze osiem. Szanowni Państwo trwają przeglądy placów zabaw i te place zabaw,
które będą zagrażały bezpieczeństwu, będą remontowane i sukcesywnie
wymieniane. Szanowni Państwo otrzymaliście plakaty dotyczące odbioru gabarytów,
będzie to 30.03.19r., w ubiegłym roku zebraliśmy 200 ton gabarytów. Zrobiliśmy
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również magnesy na lodówki
wszystkich domów.

Ili.

dotyczące

śmieci,

zostaną

one dostarczone do

PRZECIWDZIAŁANIE

PATOLOGII SPOŁECZNEJ - PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W GMINIE POLANÓW

1. Sprawozdanie z wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w gminie Polanów za 2018 rok
2. Roczny raport z wykonania i efektów realizacji Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomani za 2018 rok
3. Profilaktyka szkół oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Polanowie
Pani Justyna Kosek - informacja stanowi
4. Opinia Komisji

Oświaty

załącznik

nr 3 do

protokołu.

i Spraw Społecznych

Pani Wioleta Konieczna - Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych zaopiniowali pozytywnie przeciwdziałanie
patologii społecznej - profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w gminie
Polanów, dziękujemy za ogrom włożonej pracy.
IV.

1.

OCENA

PRACY MIEJSKO SPOŁECZNEJ W POLANOWIE

Sprawozdanie Dyrektora M-GOPS z

GMINNEGO

działalności

OŚRODKA

POMOCY

za rok 2018

Pani Iwona Pietrzyk - informacja Dyrektora Miejsko-Gminnego
Społecznej w Polanowie stanowi załącznik nr 4 do protokołu

Ośrodka

Pomocy

Pan Roman Margielewski - Panie Przewodniczący, Pani Dyrektor, na Komisji
Oświaty i Spraw Społecznych, kiedy omawialiśmy ten temat zadałem Pani pytanie w
sprawie pracowników społecznie-użytecznych sołectw jest 28 pracowników było 17,
w Krągu jest osoba, która została skierowana na prace społecznie-użyteczne z
sołectwa Buszyno. Chciałbym wnioskować aby osoba skierowana na prace
społecznie użyteczne była z sołectwa w którym zamieszkuje.
Pani Iwona Pietrzyk - chciałam wyjaśnić, że osoba została skierowana na prace
społecznie-użyteczne z Krągu do Buszyna ponieważ była taka potrzeba, w formie
usług opiekuńczych, ale teraz te usługi już się skończyły i ta osoba wróci do Krągu.
Pan Grzegorz Lipski - jak jesteśmy przy pracach społecznie-użytecznych to
chciałbym wyjaśnić, mamy w tej chwili 40 osób i każde sołectwo z tej formy może
skorzystać, warunek jest jeden osoba, która zamieszkuje dane sołectwo musi
spełniać określone kryteria, czyli musi być osobą bezrobotną, musi korzystać z opieki
społecznej i być odpowiednio sprofilowana, jeżeli takiej osoby nie ma to staramy się
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żeby

z innych sołectw miały możliwość pracować. Rola sołtysów i radnych jest taka
aby szukać osób spełniających te warunki u siebie. Dziękuję.
Pan Roman Margielewski - Panie Burmistrzu sołtysi nie mają wiedzy jakie
kryteria i zalecenia co do wykonywania prac społecznie-użytecznych.
2.

Przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy
M-GOPS w Polanowie

społecznej

przez Dyrektora

Pani Iwona Pietrzyk - informacja Dyrektora Miejsko-Gminnego
Społecznej w Polanowie stanowi załącznik nr 5 do protokołu
3.

Przyjęcie

Gminnego Programu Pomocy

Społecznej

Opinia Komisji

Oświaty

i Spraw

Ośrodka

Pomocy

na rok 2019

Pani Iwona Pietrzyk - informacja Dyrektora Miejsko-Gminnego
Społecznej w Polanowie stanowi załącznik nr 6 do protokołu
4.

są

Ośrodka

Pomocy

Społecznych

Pani Wioleta Konieczna - Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych wydała opinię pozytywną.
5.

Głosowanie

Przewodniczący

Rady -Kto z radnych jest za przyjęciem Gminnego Programu
Pomocy Społecznej na rok 2019 proszę o przegłosowanie.
W wyniku

głosowania

jawnego 15 głosów za
/jednogłośnie/.

Wyniki
V.

głosowania stanowią załącznik

nr 7 do

protokołu.

OCENA PRACY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY „OAZA"
WKRĄGU

1. Sprawozdanie Kierownika ŚDS z działalności za rok 2018
Pani Magdalena Gryguła - informacja Kierownika Środowiskowego
Samopomocy „OAZA" w Krągu stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
2. Opinia Komisji

Oświaty

i Spraw

Domu

Społecznych

Pani Wioleta Konieczna - Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała pracę
Środowiskowego Domu Samopomocy „OAZA" w Krągue zaopiniowała pracę
Środowiskowego Domu Samopomocy „OAZA" w Krągu.
4

Pan Roman Margielewski - Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jestem
członkiem Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, przez wiele lat pracowałem z
osobami niepełnosprawnymi, uczestnicząc w komisji wyjazdowej, byliśmy pod
wielkim wrażeniem działań, które ta placówka realizuje. Jako radny z tego okręgu
deklaruję daleko idącą współpracę i pomoc swoją, sołtysa i rady sołeckiej. Gratuluję
działań i osiągnięć i życzę dalszych takich efektów.
VI.
Nie

WYSTĄPIENIA

OBYWATELSKIE- GODZ. 12.00

było.

Pan Zenon Dropko - Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
tematem wiodącym są drogi więc do tych dróg się ustosunkuję. Zostałem
przedstawiony jako Członek Zarządu Powiaty i tym członkiem jestem od trzech
miesięcy, wcześniej byłem Przewodniczącym Rady Powiatu przez kadencję, ale
wcześniej przez dwie kadencje również byłem Członkiem Zarządu Powiatu, w
związku z powyższym te tematy nie są mi obce, Zarząd Powiatu liczy 5 członków
więc 1/5 racji w tym zarządzie jest po mojej stronie, czyli mieszkańców gminy
Polanów. W Powiecie Koszalińskim po ostatnich wyborach władzę sprawuje PSL,
jest Klub Radnych PSL, który ma w radzie większość. Zarząd Powiatu na ponad
100 OOO OOO jakie mamy w budżecie 24 OOO OOO to są wydatki na drogi, więc prawie
Y. budżetu poświęcona jest drogą. W grudniu odbyło się spotkanie z burmistrzami i
wójtami, w styczniu starosta i wicestarosta odwiedzali wszystkie gminy, 15 stycznia
spotkaliśmy się z Burmistrzem i Z-cą Burmistrza ażeby omawiać sprawy priorytetowe
dla poszczególnych gmin. Została przyjęta taka lista priorytetów i po wczorajszym
zarządzie powiatu i po wczorajszym spotkaniu z dyrekcją, jesteśmy na dobrej drodze
do poprawy jakości stanu dróg na terenie naszej gminy. Jeżeli chodzi o naprawy
bieżące, jak będą temperatury powyżej 10°c przez kilka dni wtedy może wjechać
remonter i dokonywać napraw bieżących na gorąco, natomiast wszystkie naprawy
bieżące i informacje jakie spłyną do Zarządu Dróg, lub do mnie czy do Pana
Burmistrza i dotrą do Zarządu Dróg Powiatowych one będą na bieżąco realizowane.
W dniu wczorajszym otrzymałem taką deklarację, że jak tylko pogoda pozwoli to
gmina Polanów będzie w pierwszej kolejności. Mamy również zaplanowane naprawy
powierzchniowe, że na te 15 km na rok bieżący na gminę Polanów zostało
zabukowane 6,6 km, to jest zapisane i przyjęte w planie, jest to odcinek Rochów Rzeczyca 4,7 km i odcinek od Sowna w kierunku Lasek długości 1,9 km. Wczoraj
otrzymałem zgodę zarządu na remont drogi do Głuszy ale po rozmowie z Dyrektorem
okazało się, że tam remont powierzchniowy jest bez sensu, nie ma racji bytu, trzeba
tam wykonać naprawę drogi, w związku z powyższym w dniu wczorajszym stanęło że
będzie powierzchniówka zrobiona na odcinku Krąg-Laski, zaczynamy od Buszyna
poprzez Krąg do wysokości drogi należącej do Powiatu Sławieńskiego i zanotowałem
sobie żeby podjąć po raz kolejny działania w sprawie uregulowania własności tej
drogi ale nie wiem jak się ustosunkuje do tego Sławno. Na 15 km remontów w tym
roku ok 50% będzie na terenie gminy Polanów. Została jeszcze jedna droga o której
nie wspomniałem a była wprowadzona w planie to jest droga Cetuń, Rosocha,
Gilewo do mostu za Św. Górą i myślałem, że w dniu wczorajszym otrzymam jakąś
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informację

ale do dnia wczorajszego Pan Wojewoda nie udzielił nam informacji, a jest
to droga która została wprowadzona jako transakcja wiązana z Urzędem
Wojewódzkim, natomiast pojawiła się nowa koncepcja, nowy pomysł tzw. fundusz
dróg samorządowych, który daje dofinansowania do 50% inwestycji, bez tego limitu
3 OOO OOO zł., czas na inwestycje jest do 2 lat, Powiat Koszaliński może złożyć dwa
wnioski i 12 kwietnia odbędzie się kolejne spotkanie z wójtami i burmistrzami w
kwestii tylko i wyłącznie dróg. Jeżeli chodzi o drogę do Gołogóry trzeba też te sprawy
własności raz do końca wyjaśnić, jesteśmy na dobrej drodze z podmiotami innymi
jest to Nadleśnictwo Polanów w kwestii przejęcia, bo mamy kilka takich dróg
zagubionych m.in. w centrum Warblewa. Jako ciekawostkę Państwu podam, że w
ostatnich czterech latach gmina Sianów otrzymała na drogi 2 OOO OOOzł., gmina
Polanów 6 OOO OOOzł., gmina Bobolice 700 OOOzł. Jeżeli chodzi o drogę w Starym
Żeliborzu tam gdzie firma wykonywała GPZ zwraca kaucję 300 OOOzł., zarząd ogłosił
już przetarg na remont tej drogi. Stan dróg powiatowych jest mi doskonale znany ale
jak pojawią się jakieś nowe dziury to proszę do mnie dzwonić. Jak jestem przy głosie
to chciałbym powiedzieć że był program walki z nowotworami, a w dalszym ciągu
prowadzone są badania kolonoskopii, a więc wczesne wykrywanie nowotworu jelita
grubego. Szanowni państwo wielka ogromna praca asystenta rodziny i bardzo dobra
współpraca z dyrektorami szkół z poradniom psychologiczno-pedagogiczną. Powiat
jest pracodawcą dla ok 300 pracowników, DPS-y MOW, punkt orzecznictwa, sporo
kontrowersji wzbudza MOW, bo w wyniku tego zakrętu związanego z reformą
oświaty, była konieczność zlikwidowania jednej grupy i wiązało się to z redukcją
czterech etatów i prawdopodobnie będzie druga grupa wychowawcza likwidowana i
kolejne osoby stracą pracę, odchodzą dwie klasy to jest 28 wychowanków, więc ten
rok trzeba przetrwać od przyszłego roku wchodzi standaryzacja tego typu ośrodków,
a ośrodek Polanowski spełnia wszystkie wymagania standaryzacji i prawdopodobnie
te osoby z powrotem wrócą do pracy. Często sprawujemy patronat nad różnego
rodzaju imprezami i jeżeli Państwo będziecie taką imprezę organizowali i będzie ona
o zasięgu powiatowym to proszę występować z wnioskiem o ufundowanie nagród i
pucharu. W tym roku przeznaczone jest 80 OOOzł. na rewitalizację zabytków, było 9
podań i podzieliliśmy to tak żeby każdy z kościołów otrzymał zbliżoną kwotę. W tym
roku 50 OOOzł przeznaczyliśmy na dofinansowanie OSP, jednostka w Polanowie
zakupiła kamerę termowizyjną za kwotę 13 OOOzł. 9 lutego na walnym zebraniu po
otrzymaniu absolutorium złożyłem rezygnację z funkcji Prezesa OSP w Polanowie,
było to spowodowane względami zdrowotnymi. Dziękuję
Pan Roman Margielewski - dziękuję, że droga Buszyno - Laski została uznana
jako inwestycja priorytetowa, ta droga jest posiekana pomiędzy Powiatem
Sławieńskim, a Powiatem Koszalińskim, na jakim etapie są uzgodnienia z Powiatem
Sławieńskim co do napraw, żebyśmy do następnej sesji mieli taką wiedzę.
Pan Piotr Górniak - Szanowni Państwo, na każdym zebraniu wiejskim był
poruszany temat dróg powiatowych, wspomniał Pan o drodze Sowno-Laski, ale to nie
jest nasza gmina, a zostało to doliczone do inwestycji na terenie gminy Polanów.
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Pan Zenon Dropko - jeżeli odejmiemy ten 1,9 km, a dodamy te 6 km
wychodzi więcej niż połowa.
Przewodniczący

Rady - do

końca

nie wiemy co z

Krągu

to i tak

Głuszą?

Pan Zenon Dropko - droga do Głuszy nie nadaje się do remontu, Zarząd Powiatu
wyraził zgodę po piśmie Pana Burmistrza na remont powierzchniowy tej drogi,
natomiast ta droga nie nadaje się do remontu powierzchniowego, tak mi wczoraj
powiedzieli dyrektorzy.
INFORMACJA
PRZEWODNICZĄCEGO
O
ILOŚCI
I TREŚCI
INTERPELACJI I ZAPYTAŃ PISEMNYCH, KTÓRE WPŁYNĘŁY OD
OSTATNIEJ SESJI

VII.

Przewodniczący

interpelacje

Rady

odczytał

stanową załącznik

interpelacje, które
nr 9 do protokołu.

wpłynęły

od ostatniej sesji -

WNIOSKI I ZAPYTANIA SOŁTYSÓW

VIII.

Pan Mariusz Sobieraj - Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni
Goście, chciałem zapytać o te prace społecznie użyteczne.
IX.
1.

PODEJMOWANIE

Uchwała

UCHWAŁ:

Nr Vll/61/19 w sprawie zmian w

budżecie

Gminy Polanów na 2019

rok
Pan Daniel Werner - Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Komisja Budżetowa i Infrastruktury wydaje opinię pozytywne dla uchwał, które będą
podejmowane na dzisiejszej sesji.
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
2.

głosowania stanowią załącznik

nr 1O do

protokołu.

Uchwała Nr Vll/62/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Polanów na lata 2019-2030.

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

7

/jednogłośnie/.

Wyniki
3.

głosowania stanowią załącznik

nr 11 do

protokołu.

Uchwała

Nr Vll/63/19 w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego Usług Komunalnych w Polanowie z obowiązku wpłaty nadwyżki
obrotowych do budżetu Gminy Polanów

Przewodniczący

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

głosowania

jawnego 15

Zakładu
środków

widzę.

głosów

Kto z

za

/jednogłośnie/.

Wyniki
6.

głosowania stanowią załącznik

nr 12 do

protokołu.

Uchwała

Nr Vll/64/19 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w
gminy Polanów środków stanowiących fundusz sołecki

Przewodniczący

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

głosowania

jawnego 15

budżecie

widzę.

głosów

Kto z

za

/jednogłośnie/.

Wyniki
7.

głosowania stanowią załącznik

nr 13 do

protokołu.

Uchwała

Nr Vll/65/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uzgodnienia realizacji
prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na terenie użytku
ekologicznego „Żurawisko"

Pan Jerzy Landowski - Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi wydała opinię
pozytywną.

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
8.

głosowania stanowią załącznik

nr 14 do

protokołu.

Uchwała

Nr Vll/66/19 w sprawie przyjęcia Programu usuwania barszczu
Sosnowskiego z terenu Gminy Polanów na lata 2019-2022
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Pan Jerzy Landowski - Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi wydała opinię
pozytywną.

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
9.

głosowania stanowią załącznik

nr 15 do

protokołu.

Uchwała

Nr Vll/67/19 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Gminę
Polanów współdziałania z Gminą Miastem Koszalin, Gminą Karlino, Miastem
Białogard, Gminą Tychowo, Gminą Biesiekierz, Gminą Bobolice, Gminą
Będzino, Gminą Mielno, Gminą Sianów, Gminą Świeszyno, Gminą Ustronie
Morskie, Powiatem Białogardzkim i Powiatem Kołobrzeskim w celu
wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Działania 8.4
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020

Pani Wioleta Konieczna - Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych wydała opinię pozytywną.
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

nr 16 do

protokołu.

1O. Uchwała Nr Vll/68/19 zmieniająca uchwałę w sprawie
Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie
Przewodniczący

powołania

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

głosowania

widzę.

Rady

Kto z

jawnego 15 głosów za
/jednogłośnie/.

Wyniki

głosowania stanowią załącznik

11.Uchwała

nr 17 do

protokołu.

Nr Vll/69/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez
Polanów nieruchomości gruntowej od osoby prywatnej.

Gminę
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Pan Jerzy Landowski - Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa , Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi wydała opinię
pozytywną.

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

X.

głosowania stanowią załącznik

nr 18 do

protokołu .

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA SOŁTYSÓW

Pan Grzegorz Lipski - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o
zapytanie Pana Mariusza Sobieraja, prace społecznie użyteczne są realizowane w
gminie Polanów od wielu, wielu lat, tak staraliśmy się zawsze to zorgan izować żeby
każde sołectwo w miarę możliwości otrzymało jednego pracownika, były lata gdzie
tych osób było bardzo dużo , później nastąpiło ograniczenie, a na ten rok mamy 40
osób. Zamysł jest taki aby w każdym sołectwie znalazła się osoba, która dbała by o
porządek bo tak jak nas widzą tak nas piszą i chcemy żeby te nasze miejscowości
schludnie wyglądały. Problem jest zawsze w czynniku ludzkim, czyli znaleźć osobę
która spełnia określone kryteria żeby mogła być skierowana do tych prac i przede
wszystkim wyraziła chęć uczestnictwa w pracach społeczn i e użytecznych , bo
wynagrodzenie za te prace to jest 40 godz. miesięcz nie i tj. 332 , 00zł. Żeby być
skierowanym do prac społecznie użytecznych trzeba być osobą bezrobotną
zarejestrowaną w urzędzie pracy, drugie kryterium to ta osoba musi korzystać z
opieki społecznej, a w urzędzie pracy musi być sprofilowana. Taka informacja
zostanie Państwu przygotowana i przesłana, w tych sprawach proszę pytać
Dyrektora MGOPS. W swoim wystąpieniu pominąłem jedną rzecz, w między czasie
odbył się powiatowy turniej sołectw w Mielnie i nasza przewodnicząca Ewa Pęczak
wraz z drużyną z Sowinka w tym turnieju powiatowym zajęła bardzo wysokie 1
miejsce. Gratulujemy. Chciałbym również powiedzieć, że Pan kurator pozytywnie
zaopiniowała uchwałę o zamiarze obniżenia poziomu organizacyjnego Szkoły
Podstawowej w Żydowie , czyli na najbliższej sesji będziemy podejmować właściwą
uchwałę. Dziękuję .

XI.

ZAKOŃCZENIE OBRAD VII SESJI RADY MIEJSKIEJ .

Przewodniczący

Rady - Szanowni Państwo w ten sposób zakończyliśmy obrady
dzisiejszej sesji , bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za uczestnictwo, uważam
obrady VII sesji Rady Miejskiej w Polanowie za zamknięte .
PROTOKOŁO~A~:
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