PROTOKÓŁ NR X/2019
Z X SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
Z DNIA 29 MAJA 2019 r.
Czas trwania posiedzenia
od godz. 10°0 do godz. 11 30

I.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
Przewodniczący

Rady Józef Wilk - Wysoka Rado otwieram obrady X sesji Rady
Miejskiej w Polanowie i na podstawie listy obecności stwierdzam wystarczającą
liczbę radnych do przeprowadzenia prawomocnych obrad.
Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.
Przewodniczący Rady przywitał przybyłych na sesję: Radnych Rady Powiatu
Koszalińskiego Pana Dariusza Kalinowskiego, Pana Wiesława Lebiodę, Burmistrza
Polanowa Pana Grzegorz Lipskiego, Skarbnik Panią Martę Kleinszmid, Radnych
Rady Miejskiej w Polanowie, Sołtysów, Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych
Gminy oraz pozostałe osoby uczestniczące w obradach dzisiejszej sesji. Odbyły się
wybory sołtysa w m1e1scowosc1 Żydowo i gratuluję Panu Januszowi
Parszczyńskiemu, który został wybrany na kolejną kadencję.
2. Przedstawienie
porządku obrad

porządku

obrad, wnioski

uzupełnienie

o

lub

zmianę

Pan Grzegorz Lipskiego - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni
Państwo, chciałbym prosić o wprowadzenie do porządku obrad projekt uchwały Nr
X/85/19 zmieniająca Uchwałę Nr 111/21/19 w sprawie ustalenia wysokości diet
radnych i sołtysów
3.

Głosowanie

porządku

obrad w przypadku sytuacji opisanej w ust. 2

(bezwzględnej większości głosów)

W wyniku

głosowania

jawnego 14 głosów za
jednogłośnie.

Głosowanie

stanowi

4. Informacja o

załącznik

protokołach

nr 2 do

protokołu.

z VIII i IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady nie otrzymałem
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

li.

uwag

do

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z PRACY
MIEJSKIEJ

protokołu

MIĘDZY

z VIII

IX

SESJAMI RADY

1

Pan Grzegorz Lipski - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ostatnia sesja Rady
Miejskiej w Polanowie odbyła się 25 kwietnia i 17 kwietnia odbyła się sesja
nadzwyczajna na której wysoka rada podejmowała decyzje odnośnie przystąpienia
do wspólnej inwestycji z Powiatem koszalińskim dotyczącej drogi Cetuń-Rosocha
Polanów, chciałbym z tego miejsca podziękować wysokiej radzie za podjęcie
uchwały odnośnie współfinansowania tej inwestycji w kwocie 500 OOOzł. i taka
uchwała została podjęta i zostało wysłane pismo że wspieramy finansowo tą
inwestycję. Odbyła się narada sołtysów dziękuję za obecność na której zostały
Państwu
przedstawione wszystkie informacje formalno-prawne dotyczące
funkcjonowania sołtysów i rad sołeckich. W najbliższym czasie przystępujemy do
realizacji zadania gminnego tj. przebudowa ul. Różanej z dofinansowaniem
rządowym z tzw. funduszu samorządowego i myślę że po podpisaniu umowy z
Panem Wojewodą i podjęciu w dniu dzisiejszym dwóch uchwał dotyczących m.in.
tego zadania uda nam się te inwestycje zrealizować. Również chcę Państwa
poinformować że realizujemy w dalszym ciągu projekty unijne zagospodarowania
przestrzeni na które uzyskaliśmy spore dofinansowanie, cieszę się że w ramach tego
projektu udało się postawić w Żydowie bardzo nowoczesny plac zabaw i z informacji
Pana Sołtysa wynika że niebawem będzie oficjalne otwarcie. Również bardzo
intensywnie postępują prace na Zalewie Polanowskim dotyczące przygotowania
placu pod imprezy masowe. Trzeci projekt zagospodarowania przestrzeni jest
realizowany w okolicy Św. Góry Polanowskiej i myślę że w miesiącu czerwcu uda
nam się te wszystkie zadania zrealizować. Z wielką satysfakcją chciałbym Państwa
poinformować, że realizacja projektów unijnych budowa dróg rowerowych w ramach
projektu Przebudowy Centrum Przesiadkowego jest realizowana zgodnie z
terminarzem i według mnie nie ma żadnego zagrożenia jeżeli warunki pogodowe nie
będą mocno przeszkadzały żeby zgodnie z podpisaną umową je zrealizować.
Szanowni Państwo informowałem również na poprzednich sesjach odnośnie
gazyfikacji Polanowa ruszamy z tym tematem, jesteśmy po spotkaniu z potencjalną
instytucją, która tą gazyfikację chce przebudować i myślę że jeżeli chodzi o sam
Polanów to niebawem odbędą się spotkania z mieszkańcami dotyczące deklaracji co
do przyłączenia się pod gazociągi, które będziemy niebawem projektować. Również
chcę poinformować, że w dniu wczorajszym złożyliśmy wnioski w ramach RPO
dotyczące utworzenia w dwóch miejscowościach klubów seniora w Polanowie i
Żydowie na bazie obiektów szkolnych. Również miło mi poinformować że w naborze
do przedszkola gminnego wszystkie dzieci z terenu gminy Polanów, które złożyły
wnioski o przyjęcie zostały przyjęte, natomiast jeżeli chodzi o nabór do żłobka na 41
wniosków zostało nieprzyjętych ośmioro dzieci, mimo zwiększenia liczby dzieci z 15
do 24, aby zapewnić jak największy udział tych naszych maluchów w opiece,
przesuwamy dzieci 2,5 letnie do grupy 3-latków w przedszkolu. Chciałbym również
podziękować za udział i pomoc w organizacji wyjazdu na koncert zespołu Śląsk. Na
ostatniej sesji rozmawialiśmy na temat drogi do Gołogóry i z tego miejsca chciałbym
podziękować Panu Staroście że dotrzymał danego słowa i droga została na całym
odcinku wyremontowana, a trwają sprawy dotyczące własności tej drogi. Chciałbym
również z tego miejsca zaprosić na gminny dzień dziecka, który odbędzie się 1
czerwca na Gradowych Wzgórzach przy zespole szkół od 9-12. Po raz kolejny na
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terenie gminy w Kępinach był pożar i chciałbym zaapelować o wsparcie finansowe
pogorzelców, obecnie rodzina jest objęta szeroko idącą pomocą, zaproponowaliśmy
mieszkanie komunalne obecnie korzystają z uprzejmości Dyrektora OPS w Żydowie,
stan techniczny tego budynku jest taki że właściwie nadaje się tylko do rozbiórki.
Dziękuję bardzo.
Ili.

OCENA DZIAŁALNOŚCI
POLANOWIE

ZESPOŁU

OPIEKI

ZDROWOTNEJ

W

1. Sprawozdanie Dyrektora ZOZ w Polanowie
Pan Marek Stachowicz - informacja Dyrektora
Polanowie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
2. Opinia Komisji

Oświaty

i Spraw

Zespołu

Opieki Zdrowotnej w

Społecznych

Pani Wioleta Konieczna - Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych opiniuje pozytywnie sprawozdanie Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie
IV.

1.

SPRAWOZDANIE
WSPÓŁPRACY

ZA ROK 2018 Z REALIZACJI „PROGRAMU
GMINY
POLANÓW
Z
ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI
ORAZ
PODMIOTAMI
PROWADZĄCYMI
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO"

Informacja Burmistrza

Pan Grzegorz Lipski - sprawozdanie za rok 2018 z realizacji „Programu współpracy
gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego" stanowi załącznik nr 4 do protokołu
2.

Opinia Komisji

Budżetowej

i Infrastruktury

Pan Daniel Werner - Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Komisja Budżetowa i Infrastruktury na swoim posiedzeniu wysłuchała sprawozdania
za rok 2018 z realizacji „Programu współpracy gminy Polanów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" i
wydała opinię pozytywną.

3.

Opinia Komisji

Oświaty

i Spraw

Społecznych

Pani Wioleta Konieczna - Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych na swoim posiedzeniu wysłuchała
sprawozdania za rok 2018 z realizacji „Programu współpracy gminy Polanów z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego" i wydała opinię pozytywną.
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OCENA ZASPBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE POLANÓW ZA
ROK 2018

VI.

1.

Informacja Dyrektora M-GOPS

Informacja Dyrektora Miejsko-Gminnego
stanowi Załącznik nr 5 do protokołu.
2.

Opinia Komisji

Oświaty

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

w Polanowie

i Spraw Społecznych

Pani Wioleta Konieczna - Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych na swoim posiedzeniu wysłuchała oceny
zasobów pomocy społecznej w gminie Polanów za 2018 i wydała opinię pozytywną.
Komisja zapoznała się również z projektami uchwał i wszystkie uchwały które są w
gestii Komisji Oświaty i Spraw Społecznych zaopiniowała pozytywnie.
Podjęcie Uchwały

3.

społecznej

Nr X/75/19 w sprawie
w gminie Polanów za 2018

przyjęcia

oceny zasobów pomocy

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 14 głosów za
/jednogłośnie/.

Wyniki

głosowania stanowią załącznik

VII.

interpelacje

Nie

Rady

odczytał

stanową załącznik

interpelacje, które
nr 7 do protokołu.

wpłynęły

od ostatniej sesji -

WNIOSKI I ZAPYTANIA SOŁTYSÓW

było.

IX.
1.

protokołu.

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

Przewodniczący

VIII.

nr 6 do

PODEJMOWANIE

UCHWAŁ:

Uchwała

Nr X/76/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/161/12 Rady Miejskiej
w Polanowie z dnia 26 czerwca 2012 roku, zmienioną Uchwałą Nr XXl/177/12 z
dnia 28 września 2012 roku w sprawie emisji obligacji Gminy Polanów oraz
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
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Pan Daniel Werner - Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Komisja Budżetowa i Infrastruktury wydaje opinię pozytywne dla uchwał, które będą
podejmowane na dzisiejszej sesji, a które są w gestii Komisji Budżetowej i
Infrastruktury.
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 14 głosów za
/jednogłośnie/.

Wyniki
2.

głosowania stanowią załącznik

Uchwała

nr 8 do

Nr X/77/19 w sprawie zmian w

protokołu.

budżecie

gminy Polanów na 2019 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 14 głosów za
/jednogłośnie/.

Wyniki
3.

głosowania stanowią załącznik

nr 9 do

protokołu.

Uchwała

Nr X/78/19 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła li w Żydowie poprzez obniżenie jej struktury organizacyjnej do klas I - Ili

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 14 głosów za
/jednogłośnie/.

Wyniki
4.

głosowania stanowią załącznik

nr 1O do

protokołu.

Uchwała

Zespołu

Nr X/79/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Opieki Zdrowotnej w Polanowie za 2018 rok

Przewodniczący

radnych jest za

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

widzę.

Kto z

przyjęciem

W wyniku

głosowania

jawnego 14 głosów za
/jednogłośnie/.

Wyniki
5.

głosowania stanowią załącznik

nr 11 do

protokołu.

Uchwała Nr X/80/19 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
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usługi opiekuńcze

zwolnienia od

opłat

oraz szczegółowe warunki częsc1owego lub
jak również tryb ich pobierania.

Przewodniczący

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

głosowania

całkowitego

widzę.

Kto z

jawnego 14 głosów za
/jednogłośnie/.

Wyniki
6.

głosowania stanowią załącznik

nr 12 do

protokołu.

Uchwała

Nr X/81/19 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielenia
celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie
środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu rozliczenia

dotacji

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 14 głosów za
/jednogłośnie/.

Wyniki
•

głosowania stanowią załącznik

nr 13 do

protokołu.

Uchwała Nr X/82/19 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie
miasta i gminy Polanów

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 14 głosów za
/jednogłośnie/.

Wyniki
7.

głosowania stanowią załącznik

nr 14 do

protokołu.

Uchwała

pieniężnego

Nr X/83/19 w sprawie ekwiwalentu
Ochotniczej Straży Pożarnej

Przewodniczący

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

głosowania

dla

członków

widzę.

Kto z

jawnego 14 głosów za
/jednogłośnie/.

Wyniki

głosowania stanowią załącznik

nr 15 do

protokołu.
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8.

Uchwała Nr X/84/19 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 14

widzę .

głosów

Kto z

za

/jednogłośnie/.

Wyniki
9.

głosowania stanowią załącznik

nr 16 do

protokołu .

Uchwała

Nr X/85/19 zmieniająca Uchwałę Nr 111/21/18 w sprawie ustalenia
wysokości diet radnych oraz sołtysów .

Przewodniczący

(

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

głosowania

jawnego 14

widzę.

głosów

Kto z

za

/jednogłośnie/.

Wyniki

głosowania stanowią załącznik

nr 17 do

protokołu .

1O. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA SOŁTYSÓW
Nie

było

11.ZAKOŃCZENIE OBRAD X SESJI RADY MIEJSKIEJ.
Przewodniczący

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

PROTOKOŁOWAŁ:
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