PROTOKÓŁNR XIV/2019

Z XIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
Z DNIA 30 WRZEŚNIA2019 r.
Czas trwania posiedzenia

od godz. 1000 do godz. 12'0

l.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
Przewodniczący Rady Józef Wilk — Wysoka Rado otwieram obrady XIV sesji Rady
Miejskiej w Polanowie i na podstawielisty 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, Burmistrza Polanowa Pana Grzegorz
Lipskiego, Z-cę Burmistrza Pana Piotra Górniaka, Skarbnik Panią Martę Kleinszmid,
Radnych Rady Miejskiej w
Polanowie, Sołtysów, Dyrektorów Jednostek
Organizacyjnych Gminy, Dyrektorów Szkół 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 wnioskuję o
wprowadzenie
pod obrady sesji dodatkowej uchwały XIV/116/19 w sprawie
zaopiniowania przez Zarząd Powiatu w Koszalinie propozycji zaliczenia drogi
powiatowej nr 3591Z do kategorii dróg gminnych.
Przewodniczący Rady — kto jest za poszerzeniem porządku obrad o projekt tej
uchwały?
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 2 do protokołu.
3. Informacja o protokole z XI zwykłej oraz XII i XIII nadzwyczajnej sesji Rady
Miejskiej
Przewodniczący Rady — nie otrzymałem uwag do protokołu z XI sesji oraz z XIII XIII
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

II.

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z PRACY MIĘDZY SESJAMI RADY
MIEJSKIEJ

Pan Grzegorz Lipski — Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ostatnia sesja Rady
Miejskiej w Polanowie odbyła się 26 czerwca, mieliśmy okres wakacyjny, w między
czasie odbyły się rozpoczęcia roku szkolnego we wszystkich placówkach. Z oświatą
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wiąże się realizacja pewnego projektu, który niebawem rozpoczniemy tj. „fabryka
kompetencji kluczowych, upowszechnianie edukacji uczniów i wsparcia w szkołach”
jest to projekt na kwotę 425075 zł., który będzie realizowany do 2021 roku,
finansowanie w 85% w ramach Zintegrowanego Obszaru Terytorialnego. Również
chciałbym poinformować, że zadanie inwestycyjne budowa całorocznego targowiska
Mój Rynek w Polanowie w wyniku dwóch przetargów, które były ogłoszone okazało
się, że oferty zgłaszane przez wykonawców przewyższają kwoty zagwarantowane w
budżecie gminy Polanów, w związku z tym podjąłem decyzję o unieważnieniu tych
przetargów i obecnie pracujemy nad koncepcją obniżenia części zadań i myślę, że w
miesiącu październiku zostanie po raz kolejny ogłoszony przetarg. Również Państwo
zauważyliście, że postępuje budowa dróg rowerowych na trasie Jacinki-PolanówRzeczyca Wielka wraz z przebudową Centrum Przesiadkowego. W tym roku
oddaliśmy do użytkowania sieć kanalizacyjną w miejscowości Bukowo-Świerczyna,
kontrola Urzędu Marszałkowskiego odbyła się bez uwag. Cieszy nas również budowa
dróg różnych kategorii od powiatowej po gminną i wojewódzką, budowa drogi
powiatowej którą powiat realizuje wspólnie z gminą Polanów, prace są mocno
zaawansowane, przygotowanie do położenia dywanika asfaltowego, które nastąpi w
następnym roku. W tym roku gmina Polanów zabezpieczy swój udział w kwocie
282 021 zł, m.in. w uchwale budżetowej pojawia się ten zapis o zabezpieczeniu tej
kwoty. Osoby, które przemieszczają się w tym kierunku zauważyli, że rozpoczęła się
również budowa chodników w miejscowości Rosocha, gmina Polanów w tym roku i
następnym ma zabezpieczoną kwotę 1 500 000 zł. Z tą drogą wiąże się również droga
na ul. Zacisze, droga gminna, na którą również otrzymaliśmy dofinansowanie i jutro z
Panią Skarbnik podpiszemy umowę na dofinansowanie tego zadania i spowoduje to,
że odcinek drogi powiatoweji drogi gminnej będzie stanowił całość, realizacja zadania
na ul. Zacisze nastąpi w roku 2020. Jest to wprowadzone w Wieloletnim Planie
Inwestycyjnym i dzisiaj będzie to przez Wysoką Radę podejmowane, wartość tego
zadania to 962 532zł 60% kwoty będzie to dotacja z budżetu Pana Wojewody. Proszę
Państwa mamy pewne kłopoty z sieciami wodociągowymi, mamy miejscowość
Wietrzno, które jest zasilane w tej chwili z ujęcia prywatnego ale to nie może trwać
długo, dwa lata temu przygotowaliśmy dokumentację na pociągnięcie nitki
wodociągowej w miejscowości Dzikowo do Wietrzna i chcemy to zrealizować i na to
zadanie pojawia się również kwota w budżecie. Proszę Państwa od paru lat staramy
się o pozyskanie gruntu z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego na działkę na
boisko naprzeciwko świetlicy, działka jest użytkowana przez mieszkańców i chcieliśmy
przejąć nieodpłatnie tą działkę od KOWR-u, otrzymaliśmy informacje odmowne,
otrzymaliśmy informację, że możemyją przejąć odpłatnie w związku z tym jest to ujęte
w uchwale budżetowej, tak żeby ten plac zabezpieczyć dla mieszkańców i z chwilą
ukazania się przetargu na tą nieruchomość, chcielibyśmy ją wykupić. Również
chciałbym Państwa poinformować, że taką działkę nabyliśmy w miejscowości Cetuń,
jest to zabezpieczenie pod przyszłe potrzeby miejscowości Cetuń. Przygotowujemy
się również do projektu Senior do tego aby aplikować o Środki w roku następnym,
musimy mieć przygotowaną dokumentację, więc również na bazie Szkoły
Podstawowej w Polanowie przy ul. Wolności chcemy stworzyć bazę dla naszych
seniorów, w związku z tym zabezpieczamy środki finansowe na wykonanie
dokumentacji technicznej i w zmianach w budżecie pojawia się kwota 30 000zł.
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Również w miejscowości Żydowo chcemy zmienić sposób użytkowania szkoły na
świetlicę i tu również zabezpieczamy te środki. Chcę również powiedzieć, że strefa
aktywnościprzy ul. Młyńskiej zaczęła działać, chciałbym pogratulować Pani Radnej,
za pomoc w realizacji tego projektu. Również granty sołeckie w trzech
miejscowościach są realizowane Dadzewo, Domachowo i Bukowo będą sprawnie
zrealizowane i jeszcze raz naszym sołtysom gratuluję. Szanowni Państwo miesiąc
wrzesień to święto plonów, chciałbym wszystkim bardzo serdecznie podziękować za
udział, za to że tak pięknie się Państwo do tego przygotowali, dziękuję sołtysom, kołom
gospodyń wiejskich, za przygotowanie tak pięknych stoisk, kto był to widział jaki to
ogrom pracy. Również chciałbym powiedzieć, że na dożynkach powiatowych nasi
przedstawiciele sołectwo i KGW Gołogóra, Sołectwo i KGW Jacinki oraz sołectwo
Świerczyna, | miejsce w powiecie za wieniec sołectwo Gołogóra — gratuluję. Również
dobra informacja w ramach projektu wymiany ambulansów dla służby zdrowia,
wzięliśmy udział w konkursie i otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 400 000zł.
na zakup nowego ambulansu i myślę, że jeszcze w tym roku nowy ambulans będzie
na terenie gminy Polanów. Również chciałbym powiedzieć, że w sobotę odbyło się
Powiatowe Forum Sołtysów i Pani Ewa Pęczak po raz kolejny została prezesem
Powiatowego Forum Sołtysów — serdecznie gratulujemy. Jeszcze jedna ważna rzecz
w piątek nasz mieszkaniec został wyróżniony Orderem Uśmiechu jest to medal za
pracę na rzecz dzieci i z tego miejsca również bardzo serdecznie Panu Henrykowi
gratuluję. Dziękuję bardzo.

Il.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
POLANÓW, INFORMACJI Z WKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH ORAZ INFORMACJI O
KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE2019R.
1. Wystąpienie Burmistrza Polanowa

Pan Grzegorz Lipski — Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni Państwo,
Wysoka Rada otrzymała obszerny dokument ze szczegółowym opisem, dokumentjest
opiniowany przez RIO i taka pozytywna opinia wpłynęła na temat tego budżetu.
Dochody realizujemy w sposób prawidłowy, wydatki nie przekroczyły 50%, chcę
również zaznaczyć że wydatki rozpoczynają się w drugim półroczu i wiążą się z
kończącymi się inwestycjami. Również planujemy, że dochody w drugim półroczu z
tytułu zbycia pewnych nieruchomości będą znacznie większe. Według tych
dokumentów budżet na rok 2019 nie jest zagrożony, możemysię już martwić o budżet
2020 roku w związku z pewnymi nowelizacjami ustawy, które powodują, że będziemy
mieli mniejsze dofinansowania ale również jeżeli chodzi o oświatę, gdzie budżet
Państwa na nas przerzucił obowiązek finansowania podwyżek dla nauczycieli
otrzymaliśmy 184 O00zł, miesięcznie już będzie nam brakować i będziemy musieli z
własnego budżetu dokładać. Z informacji od ZEAO wynika, że w roku następnym 2000

O00zł z budżetu gminy będziemy musieli dołożyć do tak finansowanej przez budżet
państwa oświaty. Z tego miejsca dziękuję Pani Skarbnik za przygotowanie tak
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szczegółowych informacji, wiem że było to omawiane bardzo szczegółowo na
komisjach, jeżeli będą jakieś pytania to odpowiem. Dziękuję bardzo.
2. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
Przewodniczący Rady — Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

stanowi załącznik nr 3 do protokołu
3. Opinia Komisji Budżetowej i Infrastruktury
Pan Daniel Werner — Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Komisja Budżetowa i Infrastruktury wydaje pozytywną opinię w przedmiotowej
sprawie.

IV.
1.

OCENA FUNKCJONOWANIA ŻŁOBKA GMINNEGO W POLANOWIE

Informacja Dyrektora Żłobka Gminnego w Polanowie

Pani Elżbieta Sekuła — informacja Dyrektora Żłobka Gminnego w Polanowie stanowi
załącznik nr 4 do protokołu
2.

Opinia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

Pani Wioleta Konieczna — Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych na swoim posiedzeniu wysłuchała informacji
dotyczącej funkcjonowania Żłobka Gminnego w Polanowie i wydała opinię pozytywną.
Pan Grzegorz Lipski — bardzo się cieszę z tak wysokiej oceny, cieszę się również że
możemy wspólnie z pracownikami urzędu możemy brać udział w zmianie sposobu
warunków, które nasze dzieci mają, to dwukrotny program Maluch + spowodował nasz
Żłobek na standardy europejskie w tym roku realizowaliśmy następny program na który
pozyskaliśmy sporą kwotę, w ramach tego mogliśmy zwiększyć liczbę dzieci o 9 ale *
też chciałbym podziękować że mogliśmy stworzyć dodatkową grupę w przedszkolu 2,5
i 3 latków, co spowodowało, że 10 dzieci co spełniają wymogi żłobkowicza przeszło do
przedszkola i dzięki temu mogliśmy przyjąć więcej dzieci. W przyszłym roku również
weźmiemy udział w konkursie i postaramy się jeszcze zwiększyćtą ilość dzieci o 5.
Dziękuję bardzo.

V.

1.

OCENA REALIZACJI STRATEGII INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW SPOŁECZNYCHMIASTA I GMINY POLANÓW NA LATA
2016-2025

Informacja Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Polanowie

Pani Halina Serwecińska — informacja Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Polanowie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
2.

Opinia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

Pani Wioleta Konieczna — Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych na swoim posiedzeniu wysłuchała informacji
dotyczącej realizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych
Miasta i Gminy Polanów na lata 2016-2025 i wydała opinię pozytywną.

VI.

GODZ. 12.00 — WYSTĄPIENIA OBYWATELSKIE

Nie było

VII.

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

Nie było

VIII.

WNIOSKI I ZAPYTANIA SOŁTYSÓW

Pan Marek Pietrzak — czy już coś wiadomo odnośnie statutu drogi do Gołogóry?
Druga rzecz to prośba o zabezpieczenie środków, bo w naszej świetlicy na górze jest
pomieszczenie, gdzie można składowaćrzeczy ale nie mamy schodów, chcielibyśmy
żeby zostały zbudowane schody.
Pani Katarzyna Marzulis — w naszej wsi jest agroturystyka i goście przyjeżdzający
zwrócili uwagę na aleję bukową, którą fotografują ale sporo tych drzew jest
spróchniałych i zagrażają bezpieczeństwu, czy jest jakiś plan na to?
Pani Elżbieta Kruszka — dzieci z Buszyna nie mają czym dojeżdżać do Sławna do
szkoły, występowaliśmy z petycją o przywrócenielinii, nic z tego nie wyszło, rodzice

się mobilizują i wożą dzieci.
Pan Rafał Kisicki — tablice informacyjne, które mamy w naszych miejscowościach są
zasłaniane wywieszanymi informacjami np. wyborczymi, czy można te informacje
wywieszać na innych tablicach?

IX.
1.

PODEJMOWANIE UCHWAŁ:

Uchwała Nr XIV/105/19

w sprawie

udzielenia pomocy finansowej w formie

dotacji celowej w 2019 roku Powiatowi Koszalińskiemu
Pan Daniel Werner — Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Komisja Budżetowai 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 widzę. Kto z
radnych jest za przyjęciem projektu uchwały proszę o przegłosowanie.
W wyniku głosowania jawnego 14 głosów za
ljednogłośniel.
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 6 do protokołu.
2.

Uchwała Nr XIV/106/19 w sprawie zmian budżecie Gminy Polanów 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 14 głosów za

ljednogłośniel.
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 7 do protokołu.
3. Uchwała Nr XIV/107/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Polanów 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 14 głosów za

ljednogłośnie/.
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 8 do protokołu.
4. Uchwała Nr XIV/108/19 w sprawie wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę
Polanów nieruchomości gruntowej od państwowej osoby prawnej, tj. Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
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 14 głosów za

liednogłośnie/.
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 9 do protokołu.
5. Uchwała Nr XIV/109/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę
Polanów nieruchomości gruntowej od osoby prywatnej
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 14 głosów za
ljednogłośniel.
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 10 do protokołu.

6. Uchwała

Nr XIV/110/19 zmieniająca

uchwałę w sprawie

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w
oświatowych na terenie miasta i gminy Polanów.

szkołach

i

regulaminu
placówkach

Pani Wioleta Konieczna - Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych wydaje opinię pozytywne dla uchwał, które
będą podejmowane na dzisiejszej sesji, a które są w gestii Komisji Oświaty i Spraw
Społecznych.
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 14 głosów za

ljednogłośniel.
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 11 do protokołu.
e

Uchwała Nr XIV/111/19 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami
dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

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 14 głosów za
ljednogłośniel.
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 12 do protokołu.
7. Uchwała Nr XIV/112/19 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Źłobka
Gminnego w Polanowie oraz nadania jego statutu.
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 14 głosów za

ljednogłośniel.
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 13 do protokołu.
8. Uchwała Nr XIV/113/19 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie do prowadzenia postępowań w

sprawach

przyznawania

świadczeń

pomocy

materialnej

o

charakterze

socjalnym dla uczniów
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 14 głosów za

ljednogłośniel.
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 14 do protokołu.
9. Uchwała Nr XIV/114/19 w sprawie upoważnienia dla Dyrektora MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie do prowadzenia
postępowań w sprawach dodatku energetycznego
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 14 głosów za

ljednogłośniel.
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 15 do protokołu.
9.

Uchwała Nr XIV/115/19 w sprawie powołania komisji statutowej

Przewodniczący Rady — proponuję do komisji statutowej Pana Andrzeja Ryłyka
Andrzej Ryłyk — wyraził zgodę
Pan Andrzej Ryłyk — proponuję aby w skład komisji statutowej weszły następujące
osoby:
Daniel Werner — wyraziłą zgodę
Dorotę Wójcicką-Popowicz — wyraziła zgodę
Wioletę Konieczną — wyraziła zgodę

Piotra Wodyka — wyraził zgodę
Romana Margielewskiego — wyraził zgodę
Przewodniczący Rady — kto jest za tym aby te osoby wchodziły w skład komisji
statutowej?
W wyniku głosowania jawnego 14 głosów za

ljednogłośniel.
Ukonstytuowanie się komisji
Przewodniczącym komisji statutowej został Pan Andrzej Ryłyk
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 14 głosów za

ljednogłośniel.
10.Uchwała Nr XIV/116/19 w sprawie zaopiniowania przez Zarząd Powiatu w
Koszalinie propozycji zaliczenia drogi powiatowej nr 3591Z do kategorii dróg
gminnych.
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 14 głosów za

ljednogłośniel.
X.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA SOŁTYSÓW

Pan Grzegorz Lipski — Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zapytanie Pana
Sołtysa Marka Pietrzaka, nadal trwa cała procedura z wyjaśnieniem czyja ta droga jest,
Państwo tą historię znacie droga cały czas była drogą powiatową, nagle na jednejsesji
okazało się, że droga jest drogą powiatową, z czym my się nie zgadzamy, w dalszym
ciągu uważamy, że jest to droga powiatowa, wystąpiliśmy do Pana Wojewody ale
również do Ministerstwa łącznie z przesłaniem wszystkich dokumentów odnośnie
ustalenia kto jest właścicielem tej drogi. Procedura jest czasochłonna i do dzisiaj nie
ma informacji. Drugie pytanie odnośnie rozbudowy, czy użytkowania świetlicy, myślę
że będzie to trudne do zrobienia ze względu na finanse i bardzo trudny rok 2020,
żebyśmy mogli tylko utrzymać te zadania inwestycyjne, które obecnie mamy ale trzeba
też pójść wzorem innych sołectw, które sobie inaczej radzą, wiem że część sołectw
zakupiło ze swoich środków garaże blaszane i tam magazynują swój sprzęt, bo będzie
bardzo trudno i technicznie i finansowo, a żeby wybudować schody to wchodzimy w
zupełnie inną sferę zmianę sposobu użytkowania, bo zgodnie z dokumentacją ten
strych jest strychem nieużytkowym. Wszystko można zrobić ale na wszystko trzeba
mieć pieniądze.

Pytanie Pani Katarzyny Mażulis o aleję bukową, to my możemy wnioskować do
Zarządu Dróg Wojewódzkich, ta aleja jest pomnikiem przyrody i pod ścisłym nadzorem
Konserwatora Przyrody, więc każda ingerencja wymaga specjalnej zgody.

Pani Elżbieta Kruszka temat autobusów, Szanowni Państwo, gmina ma obowiązek
organizacji roku do szkoły podstawowej, jeżeli chodzi o dojazdy w kierunku Sławna to
podjąłem rozmowy z włodarzami z sąsiednich gmin i zaprosiłem na rozmowę
przewoźnika, wcześniej była prowadzona koręspondencja i ze względu na
nieopłacalnośćlinii przewoźnik nam odmówił. Spotkanie, które odbyło się w gminie na
które zaprosiłem również Radnego Pana Romana Margielewskiego ale jeżeli nie
wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze, na spotkaniu została nam przedstawiona
szczegółowa analiza finansowa tej linii od Bożenicy przez Krąg i miesięcznie
przewoźnik wyliczył, że trzeba by było do tej linii dopłacać ok 13 000, koszt 1 km tj. 5,5
zł problem jest również taki że przechodzimy w obszar innego powiatu. Organizacja
dowozów poza powiat jest to sprawa formalno-prawna i uzgodnienia między
Marszałkami. Jeżeli staralibyśmy się o dopłatę np. do linii wykluczonych to możemy
liczyć na kwotę 0,80 zł do km pozostałą kwotę trzeba uzupełnić. Pan Dyrektor przesłał
mi takie wyliczenia, że jest w stanie uruchomić tą linię przy 10 pasażerach bilet
miesięczny do Sławna będzie kosztował 330 zł/miesięcznie, zakładając, że drugie tyle
pokryje Urząd Marszałkowski z 50% dopłaty, jeżeli na takie warunki będziecie się

Państwo zgadzać, to jeszcze raz podejmę rozmowyodnośnie uruchomienia tejlinii, bo
ani gmina Sławno ani gmina Malechowonie była tymi rzeczami zainteresowana.
Pan Rafał Kisicki i tablice informacyjne, to myślę że ten natłok informacji który jest
dzisiaj, to niebawem się skończy, tablice informacyjne zostały dla Państwa niedawno

przygotowane, a tło które się tam pojawia zostało specjalnie zamontowane żeby te
tablice były wielofunkcyjne, jako informacje o gminie i żeby na nich umieszczać ważne
informacje, które macie Państwo do przekazania. Czy jest szansa żeby zakupić
dodatkowe tablice, myślę że nie ze względów finansowych o których już wcześniej
wspomniałem, tablice które dla wszystkich sołectw nabywaliśmy robiliśmy ze środków
unijnych i gdyby się nadarzyła taka sytuacja że moglibyśmy aplikować gdzieś o

dodatkowe środki to możemyto rozważyć. Dziękuję bardzo.
XI.

ZAKOŃCZENIE OBRADXIV SESJI RADY MIEJSKIEJ.

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

PROTOKOŁOWAŁ:

Kamila daszkaka

ZATWIERDZIŁ:

Przewodnicz cy(Ray——
Józef Wilk
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