PROTOKÓŁ NR XV/2019
Z XV SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2019 r.
Czas trwania posiedzenia
od godz. 10°° do godz. 1200

I.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
Przewodniczący Rady Józef Wilk - Wysoka Rado otwieram obrady XV 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 Dariusza Kalinowskiego, Pana Wiesława Lebiodę, 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 XV/125/19 w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie przez Gminę Polanów umowy użyczenia na czas nieokreślony z
Parafią Rzymskokatolicką pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydowie, z siedzibą
Żydowo 13, 76-012 Żydowo, dotyczącej przekazania w użyczenie dla Parafii części
działki oznaczonej nr 16 położonej w obrębie ewidencyjnym Chocimino, gmina
Polanów.
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 XIV sesji Rady Miejskiej
Przewodniczący Rady - nie otrzymałem uwag do protokołu z XIV sesji Rady
Miejskiej.
II.

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z PRACY MIĘDZY SESJAMI RADY
MIEJSKIEJ
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Pan Grzegorz Lipski - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ostatnia sesja Rady
Miejskiej w Polanowie odbyła się 30 września br. w międzyczasie zakończyliśmy
budowę ścieżki rowerowej na trasie Jacinki-Polanów-Rzeczyca wraz z Centrum
Przesiadkowym. Również chciałbym poinformować, że wspólna inwestycja Powiatu
Koszalińskiego i Gminy Polanów gdzie gmina współfinansuje w kwocie 1 500 OOOzł,
prace trwają i myślę, że nie będzie kłopotu aby w terminie to zakończyć. Ogłosiliśmy
przetarg i został wyłoniony wykonawca na realizację przebudowy drogi na ul. Zacisze,
jest to firma Infrabud, która za kwotę 809 793,57 będzie realizowała to zadanie.
Zakończenie inwestycji przewidziane jest na koniec maja 2020 roku. Również chcę
poinformować, że realizacja inwestycji na ul. Różanej przebiega planowo, jest
wykonana część drogi, są wykonane chodniki ale również została wykonana instalacja
kanalizacyjna, deszczowa i elektryczna (oświetleniowa). Również zgodnie z
zapowiadaną inwestycją przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w miejscowości Jacinki
została położona nowa nawierzchnia asfaltowa, będzie jeszcze przebudowa
chodników w tej miejscowości i myślę, że do końca roku zostanie to zrealizowane,
wartość inwestycji to 1 000 OOOzł. Chciałbym również poinformować, że temat
gazyfikacji miejscowości Polanów, intensywnie trwaj prace na wykonanie
dokumentacji technicznej na nasze obiekty ale również chciałbym Państwa
poinformować, że jest pierwszy budynek ogrzewany gazem i jest to Zakład Usług
Komunalnych ale również namówił mieszkańców tego budynku aby przeszli na
ogrzewanie gazowe. Wracając do gazyfikacji Polanowa trwają prace nad
dokumentacją na nasze budynki tj.: żłobek, przedszkole, SP na ul. Wolności, MGOPS
i Biblioteka, SP na ul. Gradowe Wzgórze, OSP Polanów, kotłownia na ul. Młyńskiej,
UM Polanów i kotłownia na ul. Zamkowej. Szanowni Państwo do 15 listopada jest
termin składania wniosków do programu PO Ryby i będziemy składali wniosek na
zagospodarowanie pomostu nad basenem polanowskim tak żeby projekt wokół
basenu całkowicie zakończyć. Informowałem również, że w ramach ZIT mamy szanse
na dodatkowe środki finansowe w programie niska emisja, w ramach tego programu
realizowaliśmy centrum przesiadkowe i drogi rowerowe, a teraz chcemy taką drogę od
ul. Żwirowej do centrum przesiadkowego wybudować, złożyć wniosek mamy szanse
aby otrzymać kwotę do 1 500 OOOzł. Czekamy na podpisanie umowy z Panem
Marszałkiem na projekt Nasz Rynek, informowałem Państwa, że kwoty w trzech
postępowaniach za każdym razem były o 200 000 - 300 000 zł wyższe niż mieliśmy w
budżecie na to zadanie dlatego postanowiliśmy ograniczyć ten projekt techniczny
żebyśmy zmieścili się w maksymalnym dofinansowaniu w kwocie 1 000 000 zł,
pozostałą kwotę zabezpieczyć w budżecie i wykonać profesjonalny rynek. Również
sprawnie postępuje to co podejmowaliśmy na poprzedniej sesji budowa sieci wodnej
do miejscowości Wietrzno, Zakład Usług Komunalnych sprawnie to wykonuje,
dokończenie tej inwestycji mamy w następnym roku. Polanowski Ośrodek Kultury i
Sportu, który realizuje projekt zagospodarowania zbiornika polanowskiego dobiega
końca. Pracujemy nad budżetem na rok 2020 i dzisiaj wysoka rada będzie
podejmowała uchwały okołobudżetowe są to stawki podatku od nieruchomości i stawki
podatku od środków transportowych tak żebyśmy później mogli przedyskutować
zadania, które w przyszłym roku będziemy realizować . Zapraszamy serdecznie na
dzień seniora, który tym razem odbędzie się w Domu Kultury. Otrzymaliście Państwo
również plakaty na Święto Niepodległości, Zespół Szkół organizuje święto tak jak w
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ubiegłym roku. W ramach uzupełnienia jeszcze kilka informacji od Pana Burmistrza
Piotra Górniaka. Dziękuję bardzo.

Pan Piotr Górniak - Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, w
sobotę odbyła się zbiórka gabarytów, wydaje się że poszło to dość sprawnie. Z
gospodarką odpadami związana jest zmiana ustawy i na koniec roku będziemy pewne
rzeczy zmieniać, bardzo mocno stawiane jest na segregację odpadów, kto nie będzie
segregował gmina jest zobowiązana jest podjąć taka uchwałę że za śmieci
niesegregowane opłata będzie od 2 do 4 razy wyższa, większość gmin stosuje tą
większą stawkę. Jak Państwo wiecie mamy umowę zawartą na trzy lata i w przyszłym
roku ten okres mija, w czasie wakacji chcemy przygotować przetarg na kolejny okres.
W przyszłym roku chcemy przygotować dokumentację na budowę nowego PRZOK-u.
kolejna sprawa to place zabaw, robimy place metalowe, nie drewniane, zrobiliśmy już
kilka płacy zabaw tj.: Bukowo, Domachowo, Dadzewo, Nacław, w Chociminie fitness,
w Żydowie plac zabaw i w Polanowie tzw. OSA. Chcemy przygotować dokumentację
na konkursy, które będą realizowane. Pan Burmistrz wspomniał już o zaproszeniach
na imprezy otrzymaliście Państwo stosowne plakaty, proszę o ich rozwieszenie na
tablicach i proszę o śledzenie różnych konkursów, w tej chwili jest społecznik i proszę
z tego korzystać. Również Dom Kultury organizuje różnego rodzaju konkursy. Dziękuje
bardzo.
III.

OCENA I FUNKCJONOWANIE OŚWIATY W GMINIE
1. Stan realizacji zadań oświatowych
Informacja Dyrektora ZEAO

przez Gminę Polanów -

Pan Dariusz Kalinowski - informacja Dyrektora ZEAO stanowi załącznik nr 3 do
protokołu.
2. Ocena funkcjonowania placówek oświatowych Dyrektorów Szkół

Wystąpienia

Przewodniczący Rady - bardzo szczegółowej informacji Dyrektorów Szkół
wysłuchaliśmy na posiedzeniu Komisji Oświaty i spraw Społecznych, czy ktoś z
Dyrektorów chciałby zabrać jeszcze głos? Nie widzę. Jeżeli są jakieś pytania bardzo
proszę.
3. Opinia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
Pani Wioleta Konieczna - Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych pozytywnie opiniuje funkcjonowanie oświaty w
gminie.
IV.
1.

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2018

Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego
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Pan Przewodniczący - informacja Wojewody Zachodniopomorskiego stanowi
załącznik nr 4 i 5 do protokołu
2. Informacja I i II Urzędu Skarbowego w Koszalinie
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Polanowie
Pan Przewodniczący - informacja o oświadczeniach majątkowych radnych
złożona na 2 miesiące przed końcem kadencji stanowi załącznik nr 6 do protokołu,
informacja o oświadczeniach majątkowych radnych złożona 30 dni od ślubowania
stanowi załącznik nr 7 do protokołu, informacja o oświadczeniach majątkowych za
2018 rok stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
5. Informacja Burmistrza Polanowa
Pan Grzegorz Lipski - informacja o oświadczeniach majątkowych stanowi załącznik
nr 9 do protokołu.
V.
1.

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2020-2023

Opinia zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników
sądowych

Pan Andrzej Ryłyk - opinia zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na
ławników sądowych stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
2.

Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania

Pan Andrzej Ryłyk następujące osoby:

proponuję aby w skład komisji skrutacyjnej wchodziły

Daniel Werner - wyraził zgodę
Maria Pokorska - wyraziła zgodę
Agnieszka Zelik - wyraziła zgodę
Innych kandydatur nie było.
Skład komisji skrutacyjnej został przegłosowany przez radnych

3. Przeprowadzenie głosowania tajnego (wg zasad głosowania zawartych w §38
pkt 2 Statutu Gminy)
Przewodniczący Rady odczytał zasady głosowania tajnego, które stanowią załącznik
nr 11 do protokołu
4. Ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną
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Pan Daniel Werner - protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik nr 12 do
protokołu, karty do głosowania stanowią załącznik nr 13 do protokołu.
5. Uchwała Nr XV/117/19 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego
w Koszalinie na kadencję 2020 - 2023
Przewodniczący Rady - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto z
radnych jest za przyjęciem projektu uchwały proszę o przegłosowanie.
W wyniku głosowania jawnego 15 głosów za
/jednogłośnie/.
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 14 do protokołu.

VI.

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

Nie było
VII.

WNIOSKI I ZAPYTANIA SOŁTYSÓW

Nie było
VIII.

PODEJMOWANIE UCHWAŁ:

1. Uchwała Nr XV/118/19 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, 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 15 głosów za
/jednogłośnie/.
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 15 do protokołu.

2. Uchwała Nr XV/119/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Polanów na lata 2019-2030
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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 15 głosów za
/jednogłośnie/.
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 16 do protokołu.

3. Uchwała Nr XV/120/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2020 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 15 głosów za
/jednogłośnie/.
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 17 do protokołu.

4. Uchwała Nr XV/121/19 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku
od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2020
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 15 głosów za
/jednogłośnie/.
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 18 do protokołu.

5. Uchwała Nr XV/122/19 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla
osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Pani Wioleta Konieczna - Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych projekt uchwały opinie pozytywne.
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 15 głosów za
/jednogłośnie/.
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 19 do protokołu.
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6. Uchwała Nr XV/123/19 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika
przyrody
Pan Jerzy Landowski - Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi projekt uchwały opinie
pozytywne.
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 15 głosów za
/jednogłośnie/.
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 20 do protokołu.

7. Uchwała Nr XV/124/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Polanów
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
1 przeciwny
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 21 do protokołu.

8. Uchwała Nr XV/125/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę
Polanów umowy użyczenia na czas nieokreślony z Parafią Rzymskokatolicką
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydowie, z siedzibą Żydowo 13, 76-012
Żydowo, dotyczącej przekazania w użyczenie dla Parafii części działki
oznaczonej nr 16 położonej w obrębie ewidencyjnym Chocimino, gmina
Polanów.
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 15 głosów za
/jednogłośnie/.
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 22 do protokołu.

IX.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA SOŁTYSÓW

Nie było
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X.

ZAKOŃCZENIE OBRAD XV SESJI RADY MIEJSKIEJ

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