PROTOKÓŁ NR Vlll/2019
Z VIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
Z DNIA 25 KWIETNIA 2019 r.
Czas trwania posiedzenia
od godz. 10°0 do godz. 13 30

I.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
Przewodniczący

Rady Józef Wilk - Wysoka Rado otwieram obrady VIII 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 Garbna Pana Ireneusza Błaszczyka, z Krytna Pana
Łukasza Witkowskiego, z Wielenia Pana Rafała Kisickiego, z Warblewa Panią
Katarzynę Mażulis, z Bożenic Pana Andrzeja Bilińskiego, z Rzeczycy Wielkiej Pana
Józefa Makowieckiego oraz sołtysów, którzy zostali wybrani na kolejną kadencję
Panią Elżbietę Pawłowską, witam Panią Sekretarz, Pana Sebastiana Terleckiego Zcę Dyrektora Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, Pana Henryka Brodę Z-cę
Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie, Dyrektorów Jednostek
Organizacyjnych Gminy oraz pozostałe osoby uczestniczące w obradach dzisiejszej
sesji.
2. Przedstawienie
porządku obrad

porządku

obrad, wnioski

o

uzupełnienie

lub

zmianę

Pani Wioleta Konieczna - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni
Państwo, chciałabym prosić o wprowadzenie do porządku obrad projekt uchwały Nr
Vlll/73/19 w sprawie deklaracji poparcia dla postulatów strajku nauczycieli
3.

Głosowanie

porządku

obrad w przypadku sytuacji opisanej w ust. 2

(bezwzględnej większości głosów)

W wyniku

Głosowanie

stanowi

załącznik

nr 2 do

głosowania

jawnego 13 głosów za
2 wstrzymujące się.

protokołu

4. Informacja o protokole z VII sesji Rady Miejskiej
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Przewodniczący

Rady - nie

otrzymałem

uwag do

protokołu

z VII sesji Rady

Miejskiej.

li.

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z PRACY
MIEJSKIEJ

MIĘDZY

SESJAMI RADY

Pan Grzegorz Lipski - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ostatnia sesja Rady
Miejskiej w Polanowie odbyła się 28 marca, na samym początku chciałbym bardzo
serdecznie przywitać wszystkich nowych sołtysów, pogratulować wyborów i życzyć
wszystkiego dobrego i dobrej współpracy z samorządem Polanowa i na rzecz
społeczności sołectw, które Państwo reprezentują. W okresie między sesjami bardzo
medialny ale jakże intrygujący strajk nauczycieli i również społeczność nauczycielska
z gminy Polanów mocno wspiera strajkujących nauczycieli mówimy tu o dobrej
szkole i dzisiaj na sesji, dziękuję Wysokiej Radzie za wprowadzenie w/w uchwały.
Mieliśmy również bardzo przykre zdarzenie w miejscowości Cetuń, gdzie mieliśmy
bardzo niebezpieczny pożar budynku mieszkalnego, było to 4 kwietnia, bardzo
serdecznie dziękuję wszystkim ty którzy wspierali i wspierają rodzinę która ucierpiała,
chciałbym również Państwa poinformować że ta rodzina, która straciła mieszkanie,
została objęta pomocą przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, spotkała
się również ze mną, udzieliliśmy im lokalu mieszkalnego socjalnego w miejscowości
Chocimino, do czasu wyremontowania swojego budynku. Była również do Państwa
prośba aby dzisiaj solidaryzując się z tą rodziną dokonali zbiórki na ich rzecz, myślę
że trzeba być solidarnym w takich poczynaniach kiedy kogoś dotknęła taka tragedia,
a muszę Państwu powiedzieć że z domu nie udało się nic wynieść. W okresie między
sesjami skończyliśmy wielki maraton 28 zebrań sołeckich, wybraliśmy 27 sołtysów,
jeszcze raz z tego miejsca gratuluję, nie udało się wybrać sołtysa w miejscowości
Żydowo, była bardzo mała frekwencja tylko 44 osoby, były propozycje dla każdego
obecnego na zebraniu aby kandydował na sołtysa, nie udało się, ale myślę że jest to
wysoka poprzeczka poprzednika, która powoduje że część osób ma obawy. Również
chciałbym powiedzieć, że od 1 kwietnia powierzyłem obowiązki Dyrektora MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Halinie Serwecińskiej długoletniemu
pracownikowi ale również od 1 kwietnia powołałem Pełnomocnika ds. Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień Pani Justynie Kosek.
Szanowni Państwo, dzisiaj temat najbardziej drażliwy na sesji tj. stan dróg i wszyscy
widzimy w jakim fatalnym stanie te drogi się znajdują. Złożyłem wniosek do Pana
Wojewody odnośnie drogi do Gołogóry aby ustalił kto jest faktycznym zarządcą tej
drogi, bo do tej pory do 2018r. to powiat sprawował nadzór i rok temu otrzymaliśmy
informację, że powiat nie jest zarządcą tej drogi i dlatego wystąpiłem do Pana
Wojewody aby przez swoje służby określił co to jest działka w zarządzie skarbu
Państwa i kto za tą działkę odpowiada.
Prowadzimy inwestycje z zagospodarowania przestrzennego nad Zalewem
Polanowskim, koło św. Góry i w Żydowie. Również dobra informacja Szanowni
Państwo, że w ramach ZIT-u możemy rozszerzyć zakres budowy dróg rowerowych
do Polanowskiego Centrum Przesiadkowego została wskazana ul. Żwirowa na to
mamy zagwarantowane 1 400 OOO zł. i taki wniosek szanowni Państwo
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przygotowujemy, zgodnie z tym co wcześniej Wysoka Rada zatwierdziła co do
zabezpieczenia środków finansowych na przygotowanie tego projektu. Złożyliśmy
wniosek do Pana Wojewody w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg
Lokalnych na ul. Zacisze, również podpisaliśmy wspólnie z wszystkimi gminami
powiatu koszalińskiego, powiatu białogardzkiego i powiatu kołobrzeskiego co do
wspólnego złożenia wniosku na zadania oświatowe, ten wniosek na gminę Polanów
będzie opiewał na kwotę prawie 500 OOOzł. i jest to podnoszenie poziomu
edukacyjnego naszej szkoły ale również na zakup pewnego wyposażenia dla tej
placówki. Również na poprzedniej sesji informowałem Państwa o zakończeniu
budowy kanalizacji w miejscowości Bukowo, w tej chwili przygotowujemy się do
rozliczenia tej inwestycji, otrzymaliśmy środki finansowe, już są na koncie gminy
Polanów dotyczące pożyczki z WFOŚiGW, a również pożyczka pomostowa do czasu
kiedy otrzymamy zwrot dofinansowania
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z Urzędu Marszałkowskiego. Również
chciałbym poinformować, że Straż Miejska w Polanowie obecnie pracuje w
jednoosobowym składzie, komendant przeniósł się do innego zakładu pracy, drugi
strażnik przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim w związku z tym pracuje
tylko jedna osoba, zresztą informowaliśmy że musimy się zastanowić jak ta nasza
Straż Miejska ma pracować i w jakim zakresie. Chciałbym pogratulować Kołu
Gospodyń Wiejskich ze Świerczyny pozyskania grantu na działalność Kół Gospodyń
Wiejskich. Z tego miejsca zapraszam Państwa na majówkę, szczegółowe informacje
otrzymaliście Państwo od Pana Dyrektora POKiS-u. Również chciałbym zachęcić
Państwa do udziału w wyborach do Europarlamentu, które odbędą się 26.05.19r.
Dziękuję bardzo.
Pan Piotr Górniak - Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
krótkie uzupełnienie dotyczące spraw bieżących, jak Państwo pamiętacie na ostatniej
sesji mówiliśmy na temat placów zabaw o ich stanie, nie ukrywam, że czekaliśmy do
zakończenia wyborów sołeckich, żeby nowo wybrani sołtysi wzięli w tym udział, w
dniu wczorajszym do większości udało mi się dodzwonić i prosiłem o taka informację,
za chwilę puścimy ankietę, żebyście Państwo napisali jak to wygląda. Chodzi nam o
bezpieczeństwo dzieci, pogoda bardzo mocno sprzyja wyjściu na place zabaw a one
nie wszystkie są we właściwym stanie, w związku z tym musimy zadbać żeby to
bezpieczeństwo zostało zachowane, każde usunięcie urządzenia będzie uzgodnione
z Państwem. Szukamy nowych funduszy i chcę powiedzieć że w ramach grantów
sołeckich zostały już zgłoszone place zabaw Domachowo, Bukowo, Kościernica,
Dadzewo, Krytno lub mamy okazję na małe granty związane z rewitalizacją mówimy
tu o Nacławiu i o Chociminie, w przyszłym roku będzie Rzeczyca i Cetuń, w związku
z tym będzie znów możliwość skorzystania z tych funduszy, bo te pieniądze o które
możemy występować w ramach tych projektów są w granicach 1O OOOzł. Kolejna
sprawa to prace społecznie-użyteczne mamy 40 miejsc jest wykorzystane ponad 30,
jeżeli do 7-8 maja nie będzie osób, które mogłyby być przyjęte w ramach prac
społecznie-użytecznych w terenie to wykorzystamy to w Polanowie. W ostatniej
gazetce ukazała się błędna informacja odnośnie sołtysów, przepraszam za to ale
myślę że w przerwie zrobimy zdjęcie i w następnej gazecie ukaże się pełna
informacja. Jak Państwo pamiętacie mówiliśmy że ukaże się pełna informacja
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odnośnie ważnych

telefonów i to się pojawiło i zostały do Państwa wysłane magnesy
dotyczące segregacji śmieci. Chciałbym przypomnieć, że niebawem będą ogłoszone
kolejne konkursy dla Kół Gospodyń Wiejskich ale nie tylko, będą konkursy w ramach
Społecznika, w ramach Działaj Lokalnie i inicjatywy obywatelskie, proszę o tym
pamiętać. Dziękuję bardzo.
Pan Janusz Parszczyński - w ramach uzupełnienia chciałem powiedzieć że w
Żydowie nie ma bezprawia, ja dalej jako sołtys i moja rada sołecka działamy i
zapewniam, że do wyboru nowego sołtysa i nowej rady sołeckiej działać będziemy.
Dziękuję bardzo.

Ili.

STAN DRÓG PUBLICZNYCH NA TERENIE
(GMINNE, POWIATOW, WOJEWÓDZKIE}

GMINY

POLANÓW

Pan Sebastian Terlecki
najkosztowniejszym zadaniem inwestycyjnym
zrealizowanym w ubiegłym roku to przebudowa drogi 206 przejście przez
miejscowość Kościernica, kwota 4 285 OOOzł., przy współfinansowaniu gminy
Polanów, w tej kwocie wykonano przebudowę ciągów pieszych, budowę zatok
autobusowych, miejsc postojowych, wykonano nową nawierzchnię bitumiczną z
elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rowy kanalizacji sanitarnej.
Kolejną inwestycją wykonaną na terenie gminy Polanów była przebudowa wiaduktu
na drodze 206 w kierunku Rzeczycy Wielkiej wraz z dojazdami do tego obiektu 500
m z każdej strony, koszt tych robót ro 660 OOOzł. Ostatnią inwestycją kończącą rok
2018 to przebudowa odcinka łączącego wcześniej przebudowany wiadukt w kierunku
na Miastko, odnowa nawierzchni na odcinku ok 1 km koszt 1 459 OOOzł. wykonano
odnowienie nawierzchni ustawiono bariery ochronne i wykonano elementy
odwodnienia nawierzchni. Poza robotami inwestycyjnymi były wykonywane prace i
roboty utrzymaniowe, które są corocznie wykonywane, remonty cząstkowe
nawierzchni, malowania poziome, odnowa oznakowania poziomego i pionowego,
wycinka zakrzaczeń i koszenie poboczy. w 2019 roku w ramach robót inwestycyjnych
jest planowana przebudowa miejscowości Jacinki na kwotę ok 1 OOO OOOzł. myślę że
przetarg będzie ogłoszony w połowie maja, pozostałe zadania w ramach robót
utrzymaniowych, jesteśmy po rozstrzygnięciu przetargu na remonty cząstkowe,
chcemy robić i remonty i gresami i emulsją i masą na gorąco. Rozpoczęliśmy
wykaszanie zakrzaczeń i przystąpimy do odnowienia oznakowania poziomego i
pionowego i wykaszania poboczy. Dziękuję bardzo.
Pan Roman Margielewski - chciałem podziękować za szybką interwencję jeżeli
chodzi o wycinkę gałęzi w Krągu, ale sprzęt którym dysponowaliście uległ awarii nie
zostało to zadanie dokończone, prosiłbym o przycięcie tych dwóch gałęzi które
zostały.

Pan Sebastian Terlicki - chcieliśmy to zrobić w tym tygodniu ale ze
wiatry nie było to możliwe, zostanie to zrobione w najbliższym czasie.

względu

na
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Pani Wioleta Konieczna - chciałabym podziękować za naprawę chodnika w
miejscowości Jacinki, ale są jeszcze takie pozostałości które należałoby jeszcze
naprawić. dziękuję również, że odniósł się Pan do interpelacji którą złożyliśmy
i że została zaplanowana przebudowa drogi 206 przejście przez Jacinki, mam
nadzieje, że zostanie to zrealizowane.
Pan Sebastian Terlecki - przebudowa drogi w
przebudowa obejmuje również chodniki.
Pani Dorota Wójcicka-Popowicz - czy
chodnika na ul. Sławieńskiej

miejscowości

zostały

poczynione

Jacinki jest pewna, a ta

jakieś

starania w kwestii

Pan Sebastian Terlecki - jeżeli chodzi o chodnik na ul. Sławieńskiej to są
prowadzone rozmowy z Panem Burmistrzem ale nie będę ukrywał że jest to dla nas
potężny koszt a my poruszamy się w środkach budżetowych, które dostajemy
przyglądamy się tej sprawie, prowadzimy rozmowy.
Pan Andrzej Ryłyk - chciałbym podziękować za wykonanie przeJSC1a przez
Kościernicę ale mieszkańcy mówią ze niektóre wjazdy do posesji są za nisko, a na
końcu miejscowości brakuje krawężników. Druga sprawa zjazd z drogi 206 w
miejscowości Nadbór w stronę Krytna.
Pan Sebastian Terlecki - jeżeli chodzi o Kościernicę to ten brakujący krawężnik to
nie było tego w projekcie, a ten odcinek był wykonywany trzy lata wcześniej.
Czekaliśmy z malowaniem, które się właśnie zakończyło i teraz będzie roboty
przegląd, jeżeli chodzi o zjazdy to uwagi były już przy odbiorach, poprosimy
wykonawcę i podwykonawcę i wyszczególnimy co jest do poprawy. Jeżeli chodzi o
Nadbar to temat mi znany, postaramy się to zrobić sposobem gospodarczym przy
inwestycji w Jacinkach.
Pan Grzegorz Lipski - jeżeli chodzi o zjazdy to
aby wszystkie zjazdy poprawić.

już

na komisji

wniosłem taką uwagę

Pan Mirosław Gajek - w ramach przypomnienia, bo zgłaszałem już ten problem na
komisji a mianowicie droga 206 przejazd przez Nadaw, kiedy możemy się
spodziewać uzupełnienia ubytków czy poprawy nawierzchni. Druga rzecz to
odnowienie oznakowania na bukach oraz zjazd z Nadawia w kierunku Garbna.
Pan Sebastian Terlecki - jeżeli chodzi o Nadaw i remonty cząstkowe to myślę że w
połowie maja powinniśmy rozpocząć remonty, nie wiem czy zaczniemy akurat od
gminy Polanów. Jeżeli chodzi o koro-odblaski to możemy uważać za temat
załatwiony bo mamy je na wyposażeniu. Rozmawialiśmy już na temat przeglądu
wszystkich zjazdów i co będzie można poprawić sumptem gospodarczym to zrobimy,
a własność tych zjazdów reguluje granica pasa drogowego ale przeważnie jest tak że
obręb skrzyżowania zawsze kategoria wyższej drogi, czyli my.
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Pan Piotr Górniak - mam pytanie
terminie jest planowane?

odnośnie

malowania poziomego w jakim to

Pan Sebastian Terlecki - remonty cząstkowe zaczniemy w połowie maja to myślę że
malowanie na koniec maja, początek czerwca. Rzeczyca po przebudowie może
zostanie pomalowana w przyszłym tygodniu.
- wiemy już że pieniążków nie ma ale chciałem
przypomnieć, że droga 205 to droga alternatywna droga dojazdu nad morze,
cieszylibyśmy się gdyby te dziury o których wspominaliśmy na komisji zostały
uzupełnione bo wyjazd z Żydowa jest tragiczny i dojazd do Polanowa to samo. Nasza
współpraca układa się bardzo dobrze i za to chciałbym podziękować, jako sołectwo
napisaliśmy prośbę do Pana Kierownika o uzupełnienie oznakowania bardzo
niebezpiecznego zakrętu w miejscowości Żydowo, sprawa została bardzo szybko
załatwiona i za to dziękuję i przypominam się o czyszczarce na nasz teren.
Pan Janusz

Parszczyński

Pan Sebastian Terlecki - jesteśmy na etapie podpisywania umowy i wykonawca
dopiero ściąga dla nas tą zamiatarkę, jeżeli on dojdzie to nie będę ukrywał
zaczynamy od tych miejscowości nadmorskich i później zejdziemy na tereny gdzie
nie mamy podpisanych umów na oczyszczanie terenu. Odcinek od Samostrzela jest
kiepski, skosztorysujemy go a nie ukrywam, że w ciągu roku pojawiają się jakieś
dodatkowe pieniądze i może nam się uda w tym roku a jak nie to na pewno wstawimy
to w plan w następnym roku. Musicie też Państwo wziąć pod uwagę, że w ubiegłym
roku sporo zadań inwestycyjnych wykonywaliśmy na terenie gminy Polanów, było to
ponad 44%.
Pani Katarzyna Mażulis - Pan Kierownik już wyczerpał odpowiedz na moje pytanie,
które dotyczyło oznakowania poziomego wyjazdu na Rzeczycę Wielką, jest tam taki
trudny odcinek
Pan Sebastian Terlecki - powiem tak, wiadukt, most i te 500m to był zupełnie inny
przetarg, a malowanie to co innego, mam nadzieję że w tym tygodniu skończę
Darłowo i przejdziemy do malowania w kierunku Rzeczycy.
Pan Rafał Kisicki - droga 208 w kierunku Wielinia, około 1 km od skrętu na Wielin
jest zapadnięta droga ok 4-6 m2 i co zimę to zapadnięcie robi się większe, może ta
droga posiada jeszcze gwarancję. Druga sprawa jak się wjeżdża do Wielinia to woda
deszczowa płynie na dół, nie jest nigdzie ukierunkowana i wpływa w tą gruntową
drogę w stronę jeziora i w ubiegłym roku została uszkodzona altana która była
wybudowana, trzeba by było to ukierunkować. Trzecia sprawa po zrobieniu nowej
drogi zniknęły dwa znaki rezerwat przyrody, nie zostały one ponownie ustawione
niby te znaki miały wrócić, a nie wróciły.
Pan Sebastian Terlecki - temat znaków pierwszy raz słyszę, zorientuję się i dam
odpowiedz. Jeżeli chodzi o spływ tych wód to podjadę i zorientuję się jak to wygląda,
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a jeżeli chodzi o drogę to jest na nią gwarancja i co roku robimy
gwarancyjne i wymusimy na wykonawcy jakieś zabiegi.

przeglądy

Pan Henryk Broda - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrz, temat
dróg powiatowych to naprawdę wielki problem, w powiecie mamy ponad 470 km dróg
z tego ok 115 km znajduje się na terenie gminy Polanów jest to duża gmina, są
tereny leśne i przebieg jest często między miejscowościami. Na terenie gminy
Polanów tylko ok 12-13% jest w stanie dobrym, reszta jest w stanie
niezadawalającym i złym, staramy się poprawiać ten stan niemniej degradacja tych
dróg następuje, często jest to asfalt wylany na płytach, są to niekiedy drogi gruntowe,
szutrowe więc utrzymanie ich jest bardzo trudna. Możliwości powiatu i gminy
Polanów są ograniczone, co roku staramy się coś robić i robimy dużo, jednak wiem
że jest to mało w stosunku do Państwa oczekiwań. Na terenie gminy Polanów mamy
ponad 20 nr dróg itak:
Nr 3536Z od Ratajek przez Krytno stan dobry
Nr 3547Z Powidz-Sowinko stan niezadawalający
Nr 3548Z Kościernica-Sowinko-Krytno stan niezadowalający
Nr 3550Z Domachowo-Bukowo-Jacinki stan dobry
Nr 3553Z Sowno - granica powiatu (Laski) - Bożenice - Komorowo - stan
niezadowalający

Nr 3554Z - od drogi wojewódzkiej nr 206 - Dadzewo - stan niezadowalający
Nr 3556Z - Bożenice-Bukowo - stan dobry przez Bukowo, dalej stan zły
Nr 3557Z - Warblewo - stan zły
Nr 3558Z - granica województwa - Rachowo - stan niezadowalający
Nr 3559Z - Rzeczyca Wielka granica województwa (Przytocka) -

stan

niezadowalający

Nr 3566Z - Nadaw - Rekowo - stan niezadowalający
Nr 3567Z - Karsina - Karsinka - stan niezadowalający
Nr 3568Z -Karsina - Młyniska - stan niezadawalający
Nr 3569Z - Cetuń - droga nr 168 - stan niezadowalający
Nr 3570Z - Nadaw - Garbno - Cetuń - Rosocha - Polanów ul. Zacisze - stan
niezadowalający. Planowana jest w tym roku przebudowa tej drogi, jest złożony
wniosek do programu przebudowy dróg lokalnych, jest wysoko na liście rankingowej,
kosztorys ponad 1O OOO OOOzł. 6,3 km ale do dzisiaj nie mamy wiadomości o
zatwierdzeniu środków na ten cel. Nawet gdyby była zatwierdzona ta lista to nie
wyobrażam sobie żeby w tak krótkim terminie można by było to zrobić ze względów
proceduralnych, myślę że będziemy wnioskować o etapowanie tej inwestycji.
Nr 3571Z - od drogi woj. 205 - Wietrzno - Chocimino - stan niezadowalający
Nr 3572Z - Żydowo - Nowy Żelibórz - stan niezadowalający
Nr 3573Z - Żydowo - Bobęcino - w Żydowie stan dobry dalej stan niezadowalający
Ulice w Polanowie:
Ul. Dworcowa 3583Z - stan niezadowalający
Ul. Kolejowa 3584Z - stan niezadowalający
Ul. Magazynowa 3585Z - stan dobry
Ul. Mokra 3586Z - stan dobry
Ul. Partyzancka 3587Z - stan dobry dalej stan niezadowalający
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Ul. Stawna 3588Z - stan dobry
Ul. Strumykowa 3589Z - stan dobry
Ul. Wiejska 3590Z - stan dobry
Ul. Zamkowa 3591Z- stan dobry
W ubiegłym roku wycinaliśmy zadrzewienia, wycinka zakrzaczeń, naprawa drogi
gruntowej Nadaw-Rekowo, mechaniczna ścinka zawyżonych poboczy, remont
przepustu, naprawa płyt betonowych w okolicach jeziora Bobęcińskiego,
wykonaliśmy remont przepustu w Rekowie, wykonaliśmy odwodnienie w Garbnie,
wymieniliśmy bariery energochłonne. Przez cały czas były wykonywane remonty
cząstkowe,
była
robiona poprawa oznakowania poziomego i pionowego.
Najważniejsze inwestycje 2018 roku budowa chodnika w Rzeczycy Wielkiej i w
Garbnie, remont drogi powiatowej z Żydowa do Nowego Żeliborza oraz do Wietrzna.
W tym roku planujemy powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi od Rachowa do
drogi 206, odwodnienie drogi powiatowej z Żydowa do Nowego Żeliborza,
odnowienie oznakowania poziomego w miejscowości Polanów, na liście rezerwowej
jest remont drogi od Krągu w kierunku Lasek. Na wszystkie sygnały staramy się
reagować w zakresie możliwości jakie mamy. Dziękuję bardzo.
Pani Wioleta Konieczna - droga do Dadzewa ma stan fatalny i w miejscowości
droga przy blokach również wymaga naprawy. W ubiegłym roku złożyliśmy
interpelację do Zarządu Dróg odnośnie wyznaczenia przejścia dla pieszych w
miejscowości Jacinki i załatanie ubytków do Dadzewa pismo jest z datą 31.10.2018r.
niestety pisemnej odpowiedzi na tą interpelację nie otrzymaliśmy.
Pan Henryk Broda - rozeznam

się

w tej sprawie na ten moment nie odpowiem.

Pan Roman Margielewski - Panie Przewodniczący, Panie Dyrektorze, wcześniej już
składałem interpelacje w tym temacie, jeżeli chodzi o drogę z Krągu w kierunku
Lasek, wspomniał Pan że ta droga będzie naprawiana, jaką to będzie robione
technologią i ile macie na to środków?
Pan Henryk Broda - jeżeli ta droga będzie robiona to technologią powierzchniowego
zamknięcia, czyli najpierw załatanie wszystkich dziur, później uporządkowanie
poboczy i następnie remonterem zamknięcie tej drogi powierzchniowo. jest to dobra
metoda na przedłużenie żywotności tej drogi.
Pan Roman Margielewski - ta droga
ustalenia żeby w jednym czasie tą drogę

należy

do dwóch powiatów, czy

są jakieś

robić?

Pan Henryk Broda - nie, nie mamy takich ustaleń
należącym do Zarządu Dróg Powiatowych w Koszalinie

będzie

robiona na terenie

Pan Andrzej Ryłyk - Panie Dyrektorze, droga z Kościernicy do Krytna prosiłbym o
wykonanie ścinki pobocza, nie było to od dawna robione i z Sowinka do Powidza,
chciałbym się również zwrócił do Pana Zenona Dropko żeby pilnował pieniędzy na
naszą gminę i o nie walczył
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Pan Jerzy Landowski - droga w stronę BobieflCina, jest w stanie tragicznym, dla
(..,
mieszkańców jest utrapieniem, ówcześnie produkowanymi samochodami nie da się
tam jeździć bo koleiny są tak wysokie, że uszkadzają miski olejowe. Kiedy
rozmawialiśmy na komisji mówiliście Państwo, że jest firma, która będzie naprawia tą
drogę ale za dwa dni przychodzą do mnie mieszkańcy i mówią że zostały załatane 23
dziury a tam jest ich tysiąc
Pan Henryk Broda - rozumiem Państwa subiektywny
skierowani i załatali te dziury które aktualnie tam były

pogląd,

pracownicy zostali tam

Pan Jerzy Landowski - droga do Gołogóry, która zawsze była drogą powiatową,
teraz dowiedzieliśmy się że grunty pod drogą nie są powiatu, zostaliśmy bez
właściciela tej drogi, w ubiegłym roku dzęki życzliwości Pana Burmistrza zostały tam
połatane dziury słyszałem że ta droga zostanie przez powiat naprawiona, kiedy to
będzie zrobione
Broda - zostałem upowazrnony przez Pana Starostę, żeby
poinformować że mino iż to nie jest własność nasza w drodze wyjątku puścimy tam
remonter i załatamy na całej powierzchni, sądzę że do 15 maja będzie to zrobione. W
ubiegłym roku zrobiliśmy przepust żeby był przejezdny i o ten standard będziemy
dbać ale nie jest przewidziany gruntowny remont tej drogi.
Pan

Henryk

Pan Janusz Parszczyński - 1O kwietnia na zebraniu zgłaszałem sprawę przepustu,
to dziura została tak jak była jest tylko oznaczenie. Druga sprawa dotyczy drogi
3572Z chodzi o uzupełnienie nawierzchni, która została tam położona za Żydowem w
kierunku Żeliborza, wiem że zostały tam zabezpieczone pieniążki firmy Aldesa, w
jakim terminie ta droga zostanie naprawiona. Nie wiem co oznacza hasło
niezadawalająca, ciężko się do tego odnieść jak ta droga wygląda. Chciałbym
uzyskać informację, bo zgłaszałem sprawę odnośnie ustawienia w miejscowości
Żydowo słupów odblaskowych, do dnia dzisiejszego nie uzyskałem informacji na
czyje zlecenie zostało to wykonane i jakie ponieśliśmy koszty w związku z tym że
ciężko jest połatać dziury a stawia się takie oznaczenia.
chodzi o wadium zabezpieczająca, że droga będzie
użytkowana prawidłowo i ewentualne naprawy, trwają jeszcze pertraktacje w jaki
sposób byśmy mogli to wadium przejąć, wadium nie jest na inwestycje, firma która
robiła tą inwestycje zgodziła się żebyśmy wadium przejęli ale cała procedura
wymaga przyjęcia do budżetu powiatu, a budżet powiatu przyjęcie do nas, a jeszcze
prawnicy muszą się porozumieć, dlatego na razie sprawa jest w zawieszeniu. Jeżeli
chodzi o słupki, próbowaliśmy wyjaśnić kto postawił te słupki i nie wiadomo, te słupki
są na wjeździe do posesji, takie pachołki jak są przy drogach wojewódzkich,
powiatowych, czy pożarowych, jest to najprawdopodobniej samowola ale jeżeli jest to
w naszym pasie to czy należy to od razu usunąć. Ktoś chciał mieć lepiej oznakowany
wjazd to sobie postawił.

Pan Henryk Broda -

jeżeli
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Pan Roman Margielewski - naprawa drogi Krąg - Buszyno, czy ten odcinek drogi
ma tą samą numerację co odcinek Krąg - Laski i kiedy naprawa tej drogi będzie?
Pan Henryk Broda - nie odpowiem teraz, nie mam takiej informacji

abyśmy

mieli to

remontować.

Pani Agnieszka Zelik - Panie Dyrektorze chciałam zapytać o drogę Nadaw,
Garbno, Rosocha, Polanów mamy już koniec kwietnia i nic nie wiemy a droga jest w
fatalnym stanie, w Gilewie nie idzie się z nikim minąć takie jest pobocze .
Pan Henryk Broda - jechałem tam dzisiaj i wiem w jakim jest stanie ta droga,
monitorujemy tą sytuację , wniosek został złożony , jest na liście rankingowej, ale nie
ma decyzji Pana Wojewody czy dostaniemy pieniądze na tą inwestycję, czy nie.
Pani Agnieszka Zelik-

może

etapami

tą drogę robić

Pan Henryk Broda - jeżeli będzie zgoda to będziemy etapami tą drogę robić.
Pan Marek Pietrzak - droga na Gołogórę i dalej na Gostkowo, droga która była
poprzednio w Państwa władaniu teraz się Państwo nie chcecie do tej drogi
przyznawać ale poprzednio ją remontowaliście , te remonty były robione metodą na
zimno i jak samochód przejeżdżał to następny już wpadał w dziurę po remoncie. W
tym roku pięć samochodów zostało uszkodzonych w ciągu ostatniego tygodnia jeden
stoi w warsztacie, pęknięta belka, koło poszło nokiem, drugi mieszkaniec stracił
szybę , radny powiatowy też skarżył się że wpadł w dziurę . Niektóre dziury są
głębokości 20-25 cm jest to zagrażające życiu. Proszę aby do tego podejść
poważnie .

:1~-~

Pan Henryk Belka - Panie sołtysie deklaruję, że remonterem na gorąco do
15.05.19r. będzie to zrobione . Będzie to zrobione do Gołogóry, a dalej nie
przewidujemy.
Pan Ireneusz Błaszczyk - chciałbym podziękować w imieniu mieszkańców Garbna
za zrobienie chodnika, przydałby się tam jeszcze kawałek . Druga sprawa to mówił
pan że zostało wykonane odwodnienie, rozumiem że przy tym chodniku ale nie wiem
czy zostało wykonane poprawnie i prosiłbym o poprawę bo w tym chodniku zbiera się
woda, studzienki są zapchane i przy większych opadach droga będzie zalana .

1rcc~

Pan Henryk -e~-- dziękuję za sygnał, jeżeli studzienki są zapchane to Je
wyczyścimy.

Pan Roman Kubicki - w Rekowie zjazd na boisko z grogi głównej jest za krótki
przepust żeby zjechać bezpiecznie. Druga sprawa na drodze pomiędzy Rekowem a
Nacławiem , kiedyś ta osada nazywała się Huby na zakręcie jest drzewo, z którym
bardzo często kierowcy się mierzą i nie mają szans, nie ma gdzie tam uciec, czy
można to drzewo wyciąć . Czy planowany jest remont drogi pomiędzy Rekowem a
Nacławiem?
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Pan Henryk Broda - Kierownik Zarządy Dróg Wojewódzkich mówił, że w tym
okresie drzew nie możemy usuwać, bo jest okres ochronny dla ptaków. Natomiast
przedłużenie tego zjazdu muszę przeanalizować bo zjazdy należą przeważnie do
właściciela posesji. Jeżeli chodzi o remont drogi to nie mam takiej informacji.
Pani Katarzyna

Mażulis

niezadawalających,

droga

była

-

naszą

a

usłyszałam

określenie że większość

w Warblewie jako

zły,

czy

są jakieś

dróg jest jako
szanse żeby ta

zrobiona.

Pan Henryk Broda -

wspomniałem

118 km dróg, 15 jest w stanie dobrym i
zadowalającym,
więc
wszystkie
drogi
powinniśmy
zakwalifikować
do
powierzchniowego zamykania tych dróg, bo to przedłuża na jakieś 1O lat użytkowanie
tych dróg, jednak tego też robimy na każdej z gmin ok 5-6 km nie więcej.
tylko mam wrażenie że coś tam jest
niedokończone, trzeba by było namalować pasy i postawić znak, jest zrobiona
zatoczka tylko żaden autobus nie chce się tam zatrzymać ponieważ nie ma
oznakowania. Było to w planach. Na wysokości świetlicy jest zrobiona nowa zatoczka
i trzeba tam zrobić przejście dla pieszych i oznakować że tam autobusy mogą się
Pani

Elżbieta Pawłowska

- mamy ładną

drogę,

zatrzymywać.

Pan Henryk Broda -

sprawdzę

jak to

się

ma i

rozważymy

to.

Pani Aleksandra Sominka - już Pan radny pytał o tą drogę w kierunku Kawcza, czy
to zabezpieczenie tego wadium dotyczy też dalszej poprawy drogi, bo jest zrobiona
część do Żeliborza, a dalej do granicy powiatu jest niezrobiona, czy t o
zabezpieczenie też tego dotyczy, czy mamy czekać na jakieś inne pieniążki.
Pan Henryk Broda - tego bezpośredniego odcinka intensywnego
podczas budowy linii energetycznej.

użytkowania

Pan Arkadiusz Kaźmierczak - przepust w Dadzewie jest nieoznakowany, mijanki
są cztery ale są w takim stanie że strach jest wjechać, są tam również gałęzie do
wycięcia i droga od krzyżówki jest do gruntownego remontu.
Pan Henryk Broda -

już

Pani radna o tym

wspominała.

Pan Grzegorz Lipski - Szanowni Państwo, drogi to zawsze emocje, a szczególnie
drogi powiatowe, muszę powiedzieć że Pan Dyrektor Henryk Broda jest osobą
odważną, był wieloletnim Wójtem Gminy Będzino i potrafi rozmawiać z ludźmi,
zresztą Państwo to zauważyliście, myślę że gmina Polanów dobrze współpracuje z
Zarządem Dróg Powiatowych i wszystkie te uwagi, to tu nie trzeba być znawcą żeby
wiedzieć że najgorszy stan dróg zawsze jest dróg powiatowych i tak jest od lat o tym
wiemy ale żeby ten stan zmienić, to przede wszystkim trzeba mieć środki finansowe i
dlatego Powiat jak nie będzie miał dodatkowego zasilania środków zewnętrznych to
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te drogi w dalszym ciągu będą ulegały degradacji, przy tych ilościach dróg
powiatowych które mamy w gminie Polanów to niestety tak będzie. Ważne jest żeby
dbać o te drogi i zabiegać o to w tych inwestycjach również znalazły się drogi
powiatowe w tych wieloletnich planach inwestycyjnych i trochę jestem zmartwiony bo
na spotkaniu z Panem Starostą usłyszałem informację, że Zarząd Powiatu przyjął
Wieloletni Plan Inwestycyjny na całą kadencję i nie jest tam ujęta żadna droga
powiatowa z gminy Polanów. Stąd mój apel do członka zarządu Pana Zenona
Dropko żeby dbał o to aby te inwestycje w jakiś sposób się tam znalazły, plan to
jedna rzecz i może w ciągu kadencji ulec zmianom ale również mam taką informację,
że nabory wniosków które odbyły się w kwietniu, zostały zgłoszone drogi powiatowe
z gminy Bobolice i gminy Sianów ale będzie dodatkowy nabór wniosków na drogi
powiatowe myślę, że w miesiącu lipiec-sierpień dlatego moja prośba do Pana
Zenona Dropko aby przypilnował żeby w tym naborze znalazła się droga powiatowa
z gminy Polanów ale również prośba do radnych powiatowych aby doglądali i
pilotowali żebyśmy nie tylko podziwiali jak to jest inwestowane w innych gminach, a
my będziemy zapomniani. Dziękuję za dobrą współpracę, Pan Dyrektor wspomniał o
naborze który odbył się w ubiegłym roku i pierwszy raz mamy taką sytuację bo w
latach poprzednich zawsze pod koniec października wiedzieliśmy co w danym roku
będziemy robić dzisiaj mamy już praktycznie maj i nadal nic nie wiadomo i mam
przeczucie, że jak będzie informacja i uruchomimy całe procedury, podpisanie
umowy, ogłoszenie przetargu, wyłonienie wykonawcy i te warunki atmosferyczne do
miesiąca grudnia czasami mogą
uniemożliwić więc mam obawy, że jeżeli te
inwestycje wejdą to czy będą technicznie możliwe do zrealizowania. Dziękuję bardzo.
Pan Piotr Górniak - Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Pan
Burmistrz sporo powiedział na temat dróg, również gminnych, jak już było
wspomniane zarówno z Zarządem Dróg Wojewódzkich jak i Powiatowych na bieżąco
współpracujemy, w zasadzie w każdej inwestycji mamy swój udział, na tak zwane
bieżące utrzymanie dróg remonty w budżecie mamy kwotę 150 OOOzł. są to
niewielkie pieniądze, a jak wiadomo dróg wojewódzkich mamy ok 50km, dróg
powiatowych ok 1OOkm, a dróg gminnych ok 500km, z tego ponad 90% to drogi
gruntowe i ciężko mówić o utrzymaniu tych dróg i robieniu inwestycji skoro są to
drogi gruntowe wymagające naprawdę olbrzymich nakładów, bo każda zmiana
pogody i przejazd ciężkiego sprzętu powoduje olbrzymie uszkodzenia. Referat
inwestycji zbierał wszystkie dane odnośnie remontów wszystkich odcinków dróg i jest
ok 40 różnych odcinków, potrzeba na to olbrzymich pieniędzy, czekaliśmy na pogodę
i będą one naprawiane. Czekamy na ogłoszenie wyników na ul. Różaną, budzi to
ogromne emocje, też chcielibyśmy wiedzieć, czekamy prawie pół roku i niby się
kwalifikujemy. Został złożony wniosek na przebudowę ulicy Zacisze. W budżecie
gminy mamy niewielkie środki na dokumentację kilku odcinków dróg i chcemy w
najbliższym czasie ogłosić przetarg na wykonanie dokumentacji m.in. Dadzewo, ul.
Przytorze, czy ul. Młyńska wtedy się okaże w jakim zakresie i jakie mamy możliwości
finansowe. Mówiąc o drogach gminnych nie należy zapominać o drogach
rowerowych, bo to też są drogi i od pewnego czasu realizujemy inwestycję dróg
rowerowych, wykonaliśmy centrum przesiadkowe jest to kwota rzędu 1 OOO OOOzł„
teraz trwają prace nad budową dróg rowerowych w kierunku Rzeczycy i kierunku
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Jacinek do końca października jest realizacja tego zadania, jest to zadanie
dofinansowane w 85%. W ramach tych dróg rowerowych, które są chcemy zrobić
dodatkowy odcinek na ul. Żwirowej w kierunku Macedu chcemy zwężenie tej drogi
rowerowej na trasie do Rzeczycy i do Jacinek ale jesteśmy zmuszeni do pewnych
standardów, wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego z takim wnioskiem nie wiemy
jak to będzie rozpatrzone, nawet gdyby była negatywna chcemy ją robić, bo tu
również mamy zagwarantowane pieniądze bez konkursowe na ten cel i myślę że jest
szansa żeby to w przyszłym roku zrobić. Również w ramach tego powstał plac
parkingowy przy dworcu, podobny plac chcemy zrobić przy ul. Stawnej w ramach
budowy targowiska, jeszcze w miesiącu maju chcemy ogłosić przetarg na budowę
targowiska. Były
zbierane informacje o brakujących tablicach kierunkowych,
będziemy zlecać wykonanie uzupełniające, jeżeli jeszcze są jakieś braki proszę
zgłaszać do Pana Piotra Hirowicza. Dziękuję bardzo.
1. Opinia Komisji

Budżetowej

i Infrastruktury

Pan Daniel Werner - Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Komisja Budżetowa i Infrastruktury gdyby miała opiniować stan dróg publicznych
byłaby to opinia negatywna oprócz dróg wojewódzkich, wydając tą opinię kierujemy
się tym co było w planie i co zostało zrobione, współpracujemy ze sobą niektóre
palny nam wychodzą, niektóre nie, ale jeżeli chodzi o rok 2018 komisja budżetowa i
infrastruktury wydaje opinię pozytywną dla wszystkich dróg.
2. Opinia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi
Pan Jerzy Landowski - Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi to co kolega
powiedział, komisja rolnictwa również rozpatrywała stan dróg i wiadomo jak to jest,
drogi powiatowe ale i drogi gminne mają wiele do życzenia ale wiemy, że to tak jak w
budżecie domowym, możemy zrobić albo jedno, albo drugie, bo na wszystko nie
starczy pieniędzy, Komisja oceniała zaangażowanie możliwości jednostek i realizację
tego, Komisja wydała opinię pozytywną.
IV.

1.

OCENA
PRACY
FUNKCJONOWANIE
KOMUNALNYCH W POLANOWIE

USŁUG

Sprawozdanie Dyrektora ZUK

Pan Andrzej Kulesza - informacja Dyrektora
Polanowie stanowi załącznik nr 3 do protokołu
2.

ZAKŁADU

Opinia Komisji

Budżetowej

Zakładu

Usług

Komunalnych w

i Infrastruktury

Pan Daniel Werner - Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Komisja Budżetowa i Infrastruktury na swoim posiedzeniu wysłuchała informacji
Dyrektora ZUK w Polanowie i wydała opinię pozytywną.
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WYSTĄPIENIA

V.
Nie

OBYWATELSKIE - GODZ. 12.00

było.

INFORMACJA
PRZEWODNICZĄCEGO
O
ILOŚCI
I TREŚCI
INTERPELACJI I ZAPYTAŃ PISEMNYCH, KTÓRE WPŁYNĘŁY OD
OSTATNIEJ SESJI

VI.

Przewodniczący

interpelacje

Rady

odczytał

stanową załącznik

interpelacje, które
nr 4 do protokołu.

wpłynęły

od ostatniej sesji -

WNIOSKI I ZAPYTANIA SOŁTYSÓW

VII.

Pan Marek Pietrzak - Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni
czy przewidujecie Państwo jakieś szkolenie dla sołtysów?

Goście,

Pan Rafał Kisicki - Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Goście, czy
jest możliwość zorganizowania transportu na imprezy, które są organizowane w
Polanowie.
VIII.
3.

PODEJMOWANIE

Uchwała

UCHWAŁ:

Nr Vlll/70/19 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

widzę.

Kto z

jawnego 15 głosów za
/jednogłośnie/.

Wyniki
4.

głosowania stanowią załącznik

nr 5 do

protokołu.

Uchwała

Nr Vlll/71/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę
Polanów nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym od
osoby prywatnej

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/.
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Wyniki
3.

głosowania stanowią załącznik

nr 6 do

protokołu.

Uchwała
Zespołu

Nr Vlll/72/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Opieki Zdrowotnej w Polanowie za 2018 rok

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
5.

głosowania stanowią załącznik

nr 7 do

protokołu.

Uchwała

Nr Vlll/73/19 w sprawie deklaracji poparcia dla postulatów
strajkujących nauczycieli

Pani Dorota Wójcicka-Popowicz - jestem nauczycielem i jestem w strajku, nie
mogę powiedzieć, że popieram strajk bo jest to bardzo wyczerpujące emocjonalnie
ale w nim trwam. Skąd w nas się wzbudza bunt, bo słyszę różne głosy, chciałam
zaznaczyć że nie należę do żadnego związku, nie należę do żadnej partii, bo chyba
musiałabym założyć swoją własną żeby mieć jakieś poczucie komfortu ale mimo to
uważam, że postulaty są słuszne, wytworzyła się spora dyskusja na temat edukacji i
nie dość że coraz nowe obowiązki są nakładane na uczniów to i na nauczycieli, nie
każdy z Państwa zdaje sobie sprawę jak wygląda taka praca, myślę że wiedzą to
tylko nasi najbliżsi albo osoby, które pracowały w szkole. Dlaczego o to walczymy,
już w momencie kiedy była wprowadzana reforma wiedzieliśmy, że dla dzieci będzie
to uciążliwe i jak to się skończy i my już wtedy strajkowaliśmy, nikt nie zauważył
naszego strajku ponieważ te strajki były w sobotę, nikt nie wyszedł do nas
porozmawiać, stąd też w nas teraz zrodził się taki bunt ponieważ czujemy się
upokarzani. Szkoła jest niedofinansowana przez rząd, dofinansowuje gmina i
dofinansowują sami nauczyciele, noszę swój komputer do pracy, drukarkę też, mam
swoje szafki, swoje pudełka i wszystkie materiały tj. papier, materiały do
laminowania, tusze, długopisy i gadżety dla moich uczniów zdobywam od znajomych.
Zdajemy sobie sprawę, że uczniowie są obciążeni i chciałabym poświęcać im czas a
nie realizować kryteria, chciałabym po prostu uczyć ucznia i stąd jest ten strajk i apel,
bo my wiemy ile oni mają na swoich barkach ale na nasze barki nakłada się jeszcze
więcej. Staramy się w tym szaleństwie wypracować coś żeby uczniów za bardzo nie
obciążyć ale te wszystkie wymagania jednocześnie spełnić, ja muszę się dokształcać
i dobrze o tym wiem, co pół roku każdy z nauczycieli wypełnia arkusz samooceny, w
którym musi wykazać że opiekuje się tablicą, gablotą, dekoracjami, wystawami, że
bierze udział w formach doskonalenia zawodowego poza radami szkoleniowymi,
wykonuje zadania w ramach przydzielonych czynności dodatkowych, przygotowanie
sal, komisje, zespoły, zadania wykonywane z własnej inicjatywy na rzecz szkoły,
klasy. Nauczyciel musi napisać program, a wiecie Państwo, że w naszej gminie jest
1/3 dzieci które mają jakieś dysfunkcje, piszemy dla nich specjalne programy, żeby
mogły w tym systemie jakoś funkcjonować i stąd nasz żal i niepokój co się będzie
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dalej działo z edukacją. Rząd nie widzi człowieka tylko słupki sondażowe i nie jest to
pierwszy rząd który tak robi, ale jest to pierwszy który postanowił zniszczyć oświatę i
tych którzy są z tą oświatą związani. Myślę że jest to sprawa nas wszystkich, bo
edukacja jest dla nas ważna, możemy się nie zgadzać z niektórymi nauczycielami,
możemy nie zgadzać się z opiniami, może nam się nie podobać współpraca ale
myślę że wszyscy jak tu jesteśmy mamy na względzie dobro uczniów. Jestem
zbulwersowana, bo nie jestem tylko nauczycielem ale jestem również rodzicem, moja
córka zdawała w tym roku egzamin ósmoklasisty i nie uważam że był to
najważniejszy egzamin jaki powinna zdać w swoim życiu, a okazało się że był to
egzamin rangi krajowej. Powtarzam swoim uczniom że to nie wyniki z egzaminów
określają ich jakim będą człowiekiem, jak pracowali cały rok, wiedza którą zdobywają
to jest ich wolność. Czy ja mogłabym spojrzeć w twarz moim uczniom gdybym nie
strajkowała bo ja wiem o co walczę. Dziękuję bardzo.
Pan Roman Margielewski - Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka
Rado, bardzo uważnie przysłuchiwałem się koleżance radnej i całkowicie się
zgadzam się z Pani postulatami, jednak mam mieszane uczucia co do intencji tej
uchwały, przez wiele lat byłem nauczycielem i doskonale rozumiem wasze postulaty
ale jednej rzeczy mi tu zabrakło, mówicie o postulatach dla nauczycieli, a gdzie w tym
wszystkim znalazł się uczeń, gdzie dobro ucznia, są egzaminy dla uczniów
kończących szkołę podstawową, były egzaminy gimnazjalne i za chwilę będą matury,
myślę że jako rada i przedstawiciele różnych kręgów społecznych powinniśmy
pochylić się dogłębniej żeby uwypuklić w tej uchwale dobro ucznia. Całkowicie z
intencją tej uchwały się zgadzam tylko żebyśmy zawarli zapis, że na czas trwania
egzaminów żeby nauczyciele byli skłonni zawiesić strajk, wiem że przeprowadzone
były egzaminy dla uczniów kończących ósmą klasę i klasy gimnazjalne, wiem że
sobie z tym poradzono ale uważam, że dobro ucznia pozostało zagubione.
Panie Przewodniczący czy Pan był wnioskodawcą tej uchwały, czy grupa
radnych, Pani Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych zgłosiła ten
projekt uchwały pod dzisiejsze obrady, jestem członkiem tej komisji i żałuję że nie
miałem okazji wypowiedzieć się na komisji, być może formuła projektu tej uchwały
byłaby inna bo uważam, że dobro ucznia zostało gdzieś po drodze zagubione. W
moim odczuciu zapis projektu tej uchwały powinien brzmieć następująco „ ... §1. Rada
Miejska wyraża solidarność że środowiskiem nauczycielskim miasta i gminy Polanów
w zakresie postulatów zmierzających do poprawy jakości edukacji i warunków
wynagradzania nauczycieli oraz popiera słuszne postulaty środowiska" i tu proszę
zauważyć ani słowa nie ma o uczniu, w moim odczuciu powinien dodany być §2. Z
zapisem „ ... Rada Miejska wnosi o zawieszenie strajku na czas przeprowadzania
końcowych rad klasyfikacyjnych oraz o stworzenie warunków do przeprowadzenia
egzaminu maturalnego" i tu dobro ucznia byłoby zabezpieczone. Dziękuję bardzo.
Pan Daniel Werner - Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Wysoka
Rado, mam żonę nauczycielkę i dobro ucznia zostało zgubione kilka lat temu, teraz
to co robią nauczyciele to walczą o dobro tego ucznia, bo niedługo do tego zawodu
pójdą tylko desperaci, bo jeżeli dzisiaj porównujemy zarobki nauczyciela do
sklepowej, do sprzątaczek, to o czym mówimy, jak ktoś się wykształci to dalej się
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kształci

i to jest porównanie. Coś tu jest nie tak jak wyjdzie ktoś i rzuci petardami, czy
podpali opony to jest wysłuchany, a jak ktoś strajkuje w sobotę albo w lipcu w
wakacje, to niech sobie strajkuje, a jeżeli ktoś mówi w końcu basta bo nie
wytrzymuje, to co mają odejść z tego zawodu. Jest to uchwała intencyjna i nie mamy
takiej siły żeby zmusić nauczycieli do klasyfikacji uczniów, czy przeprowadzenia
egzaminów.

Pani Dorota Wójcicka-Popowicz - jeżeli w tej uchwale jest zapisane wyraża
solidarność że środowiskiem nauczycielskim miasta i gminy Polanów w zakresie
postulatów zmierzających do poprawy jakości edukacji to poprawa jakości edukacji
jak najbardziej dotyczy ucznia, natomiast jeżeli chodzi o to żebyśmy zapisali że
wstrzymują się, czy klasyfikują to Rada Miejska nie jest organizatorem strajku tylko
są od tego związki zawodowe i one mogą powiedzieć że zawieszają strajk albo go
wstrzymują bo takie mają kompetencje, nie mają tych kompetencji nawet Dyrektorzy,
których postawiono w trudnych sytuacjach w takich jak są teraz jak popierają i jak
najbardziej popierają strajk nauczycieli, a strajkować nie mogą i na nich spadło
wszystko to czego nie zrobił rząd. Jeżeli rząd nie wyraża chęci rozmowy ze mną i
rozmowa ma polegać na propozycji obniżenia mi pensji to nie wiem gdzie jest dobro
ucznia, bo nie słyszałam ani razu nic o tym że uczniowie nie chodzą do szkoły, tylko
słyszę że egzaminy muszą się odbyć, odbędą się. Proszę też mieć na uwadze, że to
są narzędzia nauczyciela, nie mam innych narzędzi, kucharz strajkuje wtedy kiedy
nie gotuje obiadu, a nie po ugotowaniu obiadu. Nauczyciel cały czas patrzy na dobro
ucznia i próbuje w tym chaosie, który się zrobił chociaż o to dobro minimalnej kwestii
zadbać. Zapraszam do odwiedzenia strony internetowej jak są prowadzone lekcje,
jak są wyposażone szkoły, ładnie się mówi że szkoła jest wyposażona z projektu ale
nikt nie mówi o tym, że ten projekt pisali nauczyciele wraz z dyrektorem przez trzy
tygodnie po lekcjach, nikt nie mówi o tym, że ja podejmując studia, nie podejmuje ich
dla siebie bo mam takie widzimisię tylko podejmuję studia bo jest priorytet szkoły,
priorytet gminy, że brakuje jakiegoś specjalisty i ja podejmuję studia dla mojego
ucznia. Jestem jedynym nauczycielem w Zespole Szkół tyflopedagogiem wiem że
jeszcze nie mam takich uczniów ale przyjdą dzieci niedowidzące i muszę wiedzieć
jak z nimi pracować żeby im pomóc i to że płacę za swoje studia nie jest dla mnie to
jest dla mojego ucznia i to jest jasno napisane w tym paragrafie poprawa jakości
edukacji.
Przewodniczący

Rady - jest to projekt uchwały intencyjnej, że popieramy postulaty
strajkujących nauczycieli, każdy z radnych otrzymał projekt tej uchwały i nie jest tu
potrzebna opinia komisji, bo każdy radny wyrazi swoją opinię poprzez głosowanie.
Pan Roman Margielewski - proszę mnie źle nie zrozumieć całkowicie zgadzam się
z postulatami nauczycieli, wiem jaka to ciężka i odpowiedzialna praca, jednak ten
mały argument, dobro ucznia w moim odczuciu nie zostało jasno wyeksponowane,
żałuję że nie było to poruszone na komisji.
Przewodniczący

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

widzę.

Kto z
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. „

W wyniku

Wyniki

IX.

głosowania stanowią załącznik

głosowania

nr 8 do

jawnego 13 głosów za
2 wstrzymujące się

protokołu.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA SOŁTYSÓW

Wysoka Rado, chciałem
pogratulować koleżance wystąpienia, myślę że rozmowa o edukacji przerodziła się w
rozmowę o wynagrodzeniach nauczycieli, a myślę że w tym wystąpieniu zostało
poruszony temat najważniejszy jak ta edukacja powinna wyglądać i według mnie
zostało to bardzo trafnie wypuentowane. Natomiast jeżeli chodzi o zapytanie Pana
Marka Pietrzaka to takie szkolenie zostanie przeprowadzone ok połowy maja,
zostaniecie Państwo z wyprzedzeniem poinformowani. Pan sołtys Rafał Kisicki,
dowóz na imprezy w Polanowie, my jako gmina nie będziemy dowozić z każdego
sołectwa mieszkańców , jak organizujemy dużą imprezę dzień seniora i zapraszamy
wszystkich mieszkańców żeby przyjechali na koncert filharmoników koszalińskich, w
tym roku również taki koncert się odbędzie wówczas zapewniamy dowóz. Chciałbym
się odnieść do interpelacji, które Państwo składali , jeżeli jest blok drogowy różnych
kategorii dróg i są przedstawiciele którzy odpowiadają za tę drogę to prosiłbym żeby
zabierać głos i wydawać swoje opinie, bo teraz te interpelacje zostaną przesłane do
tych instytucji i wydłuża to drogę .
Pan

Grzegorz

Lipski

-

Panie

Przewodniczący,

Pan Feliks Kostrzak - przedstawił harmonogram imprez na majówkę . Jeżeli chodzi
o transport często sołtysi umawiają się między sobą i zamawiają wspólny transport,
jest to pokrywane z funduszu sołeckiego .
X.

ZAKOŃCZENIE OBRAD VIII SESJI RADY MIEJSKIEJ.

Przewodniczący

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