Protokół Nr XXXII/13
z sesji Rady Miejskiej w Policach
w dniu 21 maja 2013 roku

- stan radnych Rady Miejskiej

- 21

- obecnych na sesji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik
nr 3 do protokołu

- 21

- nieobecnych

-0

Oprócz radnych w sesji wzięli udział zaproszeni goście, którzy podpisami
na liście obecności (stanowiącej załącznik nr 4 do protokołu) potwierdzili swoje
uczestnictwo w obradach.

PRZEBIEG OBRAD

Pkt - 1 -

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

O godzinie 9.00 Przewodniczący Rady W. Król otworzył XXXII sesję Rady
Miejskiej w Policach. Powitał zebranych radnych i zaproszonych gości.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali obecnych jest
21 radnych, a zatem wymagane quorum nie budzi wątpliwości.
Wolontariusze z Gimnazjum nr 3 w Policach złożyli podziękowania Radnym
Rady Miejskiej w Policach za włączenie się w coroczną akcję zbierania
funduszy dla dzieci z ubogich rodzin organizowaną przez Stowarzyszenie SOS
Wioski Dziecięce w Polsce.
Przewodniczący Rady W. Król – podziękował wolontariuszom i Pani Izabeli
Litwickiej oraz młodzieży, która się włączyła do tej akcji. Każde włączenie się
młodych ludzi do takiej akcji ma wartość bezcenną, także dla tych którzy
bezpośrednio skorzystają z tych pieniędzy, ale także za propagowanie
właściwych, pozytywnych zachowań.

Pkt - 2 -

Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady W. Król odczytał porządek obrad.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.
Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie uwag do protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Policach
w dniu 23 kwietnia 2013 roku.
4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Police na lata 2013-2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na
rok 2013.
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7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej
w Policach do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny
sołectw, zgłoszonych do konkursu „Najestetyczniejsze sołectwo Gminy
Police” w 2013 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: „Zmiany Miasto
i Gmina Police I”.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.
Projekt porządku obrad stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.

Pkt - 3 -

Rozpatrzenie uwag do protokołu z XXXI sesji
Rady Miejskiej w Policach w dniu 23 kwietnia
2013 r.

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu.

Pkt – 4 -

Sprawozdanie z pracy Burmistrza.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Polic za okres od sesji Rady Miejskiej
w dniu 23 kwietnia 2013 do dnia 21 maja 2013 r. przedstawił Burmistrz
Wł. Diakun.
Radny J. Chmielewski – 26 kwietnia była rocznica wyzwolenia Szczecina
i Polic, z tego co pamiętam to w kolejnych latach Pan Burmistrz zawsze
wspominał o tym że była delegacja tu czy tam. Chciałem zapytać w tym roku
też to miało miejsce, czy uciekło, zostało zapomniane?
Burmistrz Wł. Diakun - oczywiście nie zostało zapomniane, to jest w stałym
kalendarzu naszych działań, co roku i wspólnie w Panem Przewodniczącym
i Panami Burmistrzami uczestniczyłem w składaniu wieńców i zapaleniu zniczy
w miejscach pamięci w Trzeszczynie jak i również w miasteczku
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rzemieślniczym przy ulicy Ofiar Sztuthoffu. Zostały uświęcone, ten czas
to miejsce i ta data.
Sprawozdanie stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.

Pkt – 5 -

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w
wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police
na lata 2013-2024.

Skarbnik Gminy J. Zagórski scharakteryzował projekt powyższej uchwały.
Głos w dyskusji zabrali: radny J. Chmielewski, Z-ca Burmistrza J. Pisański,
radny A. Pacholik.
Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.
Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził
głosowanie, które przedstawia się następująco:
za – 19 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 2 radnych
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała została przez Radę przyjęta.
Uchwała Nr XXXII/222/2013 stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.

Pkt – 6 -

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu
i w budżecie Gminy Police na rok 2013.

Skarbnik Gminy J. Zagórski scharakteryzował projekt powyższej uchwały.
Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.
Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził
głosowanie, które przedstawia się następująco:
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za – 21 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXII/223/2013 stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.

Pkt – 7 -

Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji
komunalnych oraz określenia zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu.

Skarbnik Gminy J. Zagórski omówił projekt powyższej uchwały.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził
głosowanie, które przedstawia się następująco:
za – 21 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXII/224/2013 stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.

Pkt – 8 -

Podjęcie uchwały w sprawie
wyboru
przedstawicieli Rady Miejskiej w Policach
do Gminnej Rady Działalności Pożytku
Publicznego w Policach.

Z-ca Naczelnika Wydz. OR M. Usewicz scharakteryzował projekt powyższej
uchwały.
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Przewodniczący Rady W. Król poprosił o zgłaszanie kandydatów spośród
przedstawicieli Rady Miejskiej do Gminnej Rady Działalności Pożytku
Publicznego
Radny G. Ufniarz zgłosił kandydaturę radnej Elżbiety Jaźwińskiej, która już
zasiadała w poprzedniej Radzie i ma doświadczenie.
Radna E. Jaźwińska wyraziła zgodę na kandydowanie.
Radny M. Różycki w imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość
zaproponował kandydaturę radnego Bartłomieja Przybyła.
Radny B. Przybył wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny B. Pachis w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej
zaproponował kandydaturę radnego Krystiana Kowalewskiego.
Radny K. Kowalewski wyraził zgodę na kandydowanie.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził
głosowanie, które przedstawia się następująco:
za – 21 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała została przyjęta przez Radę jednogłośnie.
Przewodniczący Rady W. Król pogratulował wybranym przedstawicielom,
życzył sukcesów i owocnej działalności na forum tej Rady.
Uchwała Nr XXXII/225/2013 stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.

Pkt - 9 –

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji
konkursowej do oceny sołectw, zgłoszonych do
konkursu „Najestetyczniejsze sołectwo Gminy
Police” w 2013 roku.
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Z-ca Naczelnika Wydz. OR M. Usewicz scharakteryzował projekt powyższej
uchwały.
Radny G. Ufniarz zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Partyki.
Radny A. Partyka wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny B. Przybył w imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość zgłosił
kandydaturę radnego Tadeusza Koźluka.
Radny T. Koźluk wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny B. Pachis w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej
zaproponował kandydaturę radnego Krystiana Kowalewskiego.
Radny K. Kowalewski wyraził zgodę na kandydowanie.
Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.
Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził
głosowanie, które przedstawia się następująco:
za – 21 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.
Przewodniczący Rady W. Król pogratulował wybranym przedstawicielom,
życzył sukcesów i owocnej działalności na forum tej Rady.
Uchwała Nr XXXII/226/2013 stanowi
załącznik nr 11 do protokołu.

Przerwa od godz. 09.55 do godz. 10.05
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Pkt - 10 - Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia
do
sporządzenia
zmian
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
pn.: „Zmiany Miasto i Gmina Police I”.
Naczelnik Wydz. UA A. Szostak zaprezentowała projekt powyższej uchwały.
Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.
Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził
głosowanie, które przedstawia się następująco:
za – 21 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXII/227/2013 stanowi
załącznik nr 12 do protokołu.

Pkt - 11 - Interpelacje i zapytania radnych.
Pkt - 12 - Wolne wnioski.
Radna Z. Hlek – chciałam poruszyć taką nietypową sprawę, nie chodzi tu
o gminę Police, a o Starostwo Powiatowe. Chodzi o budowę chodnika przy ulicy
Szczecińskiej. Zwrócili się do mnie mieszkańcy Przęsocina, prosząc, abym
poruszyła tą sprawę na dzisiejszej sesji i poprosiła Pana Burmistrza, żeby
pomógł w rozwiązaniu tej sprawy.
Mieszkańcy przynieśli do mnie pismo, które postaram się teraz odczytać (pismo
stanowi załącznik nr 13 do protokołu).
Chciałam jeszcze dodać, że osobiście byłam w Starostwie Powiatowym
i informowałam, że ci ludzie zostali odcięci od działek, że teraz nie będą mogli
dojechać i zrobić prac na polach. Nie wiem, co teraz będzie. Pan ze Starostwa
odpowiedział, że każdy indywidualnie musi złożyć pismo o pozwolenie na
budowę i dopiero te pisma będą rozpatrywane. Chodnik jest na ukończeniu, kto
pokryje te koszty? Chodnik jest położony tak bardzo wysoko, że naprawdę.
Trzeba było się spotkać z sołtysem, bądź z tymi mieszkańcami, którzy graniczą
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z ulicą Szczecińską. Cieszymy się bardzo, że znalazły się pieniądze na budowę
takiego chodnika, ale trzeba było rozwiązać tę sytuację w inny sposób.
Chciałabym podziękować Panu Sebastianowi Staszkiewiczowi Naczelnikowi
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za załatwienie sprawy.
Radny A. Pacholik – chciałbym się dowiedzieć, ile w 2012 roku przejęto
z gminnych zasobów mieszkań tzw. pustostanów i na jaką kwotę je
wyremontowano oraz czy zostały rozstrzygnięte przetargi na dbanie o zieleń
miejską i w jakich kwotach?
Radny M. Karpiszyn – prośba mieszkańców Trzebieży z ulicy Portowej 27
o zamontowanie lustra, pomoże ono w ruchu samochodowym mieszkańcom
tejże posesji, jak również wyjazd spod księgarni.
Radny A. Sobczyk – czy została wykonana już projekt na budowę ulic na
ulicach Galla Anonima, Kochanowskiego, Reja i Kadłubka? Jeżeli tak, to jakie
będzie dalsze postępowanie w związku z tą inwestycją?
Z-ca Burmistrza J. Pisański – spotkaliśmy się z projektantem, szefem zespołu
prowadzącego te prace na miejscu, nad koncepcją. Ustaliliśmy, który
z wariantów wybieramy, dyskusje dotyczyły szerokości chodników.
Chcielibyśmy aplikować do „schetynówek” o Reja i Galla Anonima, o dwie
główne z tych dróg. Będziemy próbowali na bazie tej dokumentacji uzyskać
zewnętrzne środki finansowe.
Radny A. Sobczyk – dziękuję za tą odpowiedź, a odnośnie pozostałych dwóch
ulic, czy tutaj sumptem własnego budżetu?
Z-ca Burmistrza J. Pisański – chcielibyśmy w przyszłym roku, jeśli uzyskamy
dofinansowanie w tym miejscu zrobić te dwie główne ulice. Myślimy o tym
żeby i we wsiach jedną z ulic zrobić, mamy w innych miejscach też potrzeby do
zaangażowania, choćby przygotowaną pętlę do przeniesienia autobusów 107
wokół piaskownika, też chcielibyśmy tą realizację rozpocząć. I tyle na razie,
sukcesywnie rok do roku chcielibyśmy kontynuować prace. Liczymy na
finansowanie zewnętrzne, na pieniądze ze „schetynówek”, o to będziemy
aplikowali.
Radny A. Partyka – mam dwie sprawy. Pierwsza dotyczy postawienia koszy
do śmieci przy ławkach za Urzędem Stanu Cywilnego. Druga sprawa dotyczy
zamontowania lustra na skrzyżowaniu ulicy Grunwaldzkiej a Kołłątaja, wyjazd
od firmy Sial, która się tam znajduje, jest bardzo ograniczona widoczność jak się
wyjeżdża.
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Radny G. Ufniarz – chciałem gorąco prosić o pozytywne rozpatrzenie pisma,
jakie do Pana Burmistrza zostało skierowane przez mieszkańców osiedla
Dąbrówka. Kilkanaście osób z ulic Odrzańska, Piaskowa, Bohaterów
Westerplatte podpisało się pod wnioskiem o urządzenie placu zabaw na
podwórku pomiędzy posesjami Odrzańska 20, Bohaterów Westerplatte 21-23.
Tam rzeczywiście jest takie spore miejsce, gdzie kiedyś był fajny plac zabaw,
w miarę upływu lat niszczał, w tej chwili tam nic nie ma. Pismo ma taki
dramatyczny oddźwięk, ja tylko zacytuję: ”Prośbę tą motywujemy tym, że nie
możemy już patrzeć na to jak nasze dzieci grzebią z nudów w śmieciach”. Jest
tu sporo emocji, ale też sporo prawdy. Nie ma tam nic atrakcyjnego, stąd prośba,
aby ten temat potraktować poważnie i łaskawie jednocześnie.
Temat drugi, chciałem kontynuując trochę temat wywołany jakiś czas temu
przez Pana radnego M. Łapko, chodzi o teren osiedla Dąbrówka, tych starych
ulic. Tam pewną dolegliwością jest to, że nie ma koszy na śmieci, takich
publicznych przy ulicach. My tak działamy, staramy się chociażby namawiać
mieszkańców do tego, żeby sprzątali psie odchody, a nie ma ich czasami gdzie
wyrzucić. Jest to dolegliwość, chciałbym tutaj, aby Pan Burmistrz rozważył
możliwość rozstawienia takich małych pojemników, nie w jakiejś super wielkiej
ilości, ale tak żeby była możliwość wyrzucać tam różne śmieci i odpady.
Radny A. Rogowski – chciałbym podziękować Panu Sebastianowi
Staszkiewiczowi i Tomaszowi Kartanowiczowi za podjęcie natychmiastowej
reakcji w celu likwidacji „basenu” na ulicy Kuźnickiej, ponieważ tam
rzeczywiście tworzyło to bardzo poważne zagrożenie, tym bardziej, że w tej
chwili będzie odcięta ulica Piotra i Pawła, a tam ciężarówki wjeżdżają w coś
czego nie widzą, było bardzo niebezpiecznie.
Chciałbym jeszcze podziękować Panu Burmistrzowi oraz Ośrodkowi Sportu
i Rekreacji za podjęcie tematu, jaki była organizacja dwudniowego turnieju
„Policki Puchar Europy”, gdzie w sobotę uczestniczyło, w kategorii oldboj ok.
150 zawodników oraz w niedzielę w kategorii dzieci 2001-2004 rocznik, gdzie
uczestniczyło ok. 60 dzieciaczków, bardzo dziękuję.
Radny B. Pachis – mam pytanie do Pana Burmistrza, jakie są plany gminy
względem parkingu przy ulicy Wyszyńskiego? Pamiętamy, że swego czasu
mówiono o jego likwidacji, później o przeniesieniu go w inne miejsce, no
i właściwie temat ucichł. Chciałbym wiedzieć jakie będą dalsze losy tego
parkingu?
Z-ca Burmistrza J. Pisański – wydzierżawiliśmy teren za garażami blaszanymi
firmie, która ma urządzić parking, czekamy na realizację tego parkingu.
Natychmiast potem rozwiążemy umowy z dotychczasowymi użytkownikami
parkingu przy Wyszyńskiego, likwidując go w tym miejscu i wystawiają te
nieruchomości na sprzedaż.
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Radny B. Pachis – czy jakieś terminy można tutaj określić?
Z-ca Burmistrza J. Pisański – mam nadzieję że to będzie koniec lipca, takie
mamy warunki, zapewnienie dzierżawcy, że poradzi sobie, chociaż zaczynam
mieć wątpliwości, bo jesteśmy w maju, a nie widzę jeszcze rozpoczęcia robót
i moja wątpliwość czy zdoła do końca lipca urządzić ten parking. Z relacji, którą
mam po kontakcie pracowników z osobami uprawnionymi, dzierżawca twierdzi,
że da radę z utwardzeniem terenu i wtedy będą warunki do tego, żeby
zlikwidować parking przy Wyszyńskiego.
Radna J. Zielińska – chciałam zapytać, czy już rozpoczęto procedowanie,
a jeżeli tak, to na jakim etapie jest to procedowanie w sprawie nadania imienia
rondu u zbiegu ulic Siedleckiej i Grzybowej?
Burmistrz Wł. Diakun – oczywiście, jest dalej konsultacja w tej sprawie
i chyba na następnej sesji będę miał wnioski dla Wysokiej Rady celem podjęcia
stosownej uchwały lub inne informacje. Jest w tej chwili konsultacja z radami
osiedlowymi w tej sprawie.
Radny J. Chmielewski – odczytał swoje interpelacje, które stanowią załącznik
nr 14 do protokołu.
Mam jaszcze dwie, trzy uwagi. Panie Burmistrzu ja dotychczas otrzymywałem
odpowiedzi pisemne na interpelacje, chciałbym uprościć pracę urzędnikom, jeśli
są sprawy, które można załatwić bez problemu, mi wystarczy odpowiedź ustna,
natomiast te sprawy, których nie da się załatwić to ja bym prosił o odpowiedź
pisemną z uzasadnieniem. To taka moja prośba.
Po raz pierwszy w historii naszego miasta powołanie do kadry narodowej
siatkarek otrzymała Justyna Raczyńska, jest to Policzanka od urodzenia, jest to
nasza uczennica, nasza wychowanka i aktualnie jedyna z Polic, która
awansowała do ekstraklasy siatkarskiej. Myślę, że jest to bardzo dobra
wiadomość i wspaniałe wyróżnienie i promocja naszego miasta.
Mam pytanie na koniec do Pana Przewodniczącego – dlaczego dzisiejsza sesja
nie odbywa się w ostatni wtorek miesiąca? Ja tak jakoś nie zwróciłem uwagi na
plan sesji, tylko jest w przedostatni wtorek i czy Pan Przewodniczący mógłby
powiedzieć, co jest powodem tego?
Przewodniczący Rady W. Król – tak Rada przyjęła na ostatniej sesji
w grudniu. Mamy święto Boże Ciało i długi weekend, więc ktoś mógłby sobie
przedłużyć pobyt. Chciałem umożliwić skorzystanie z następnej majówki
Państwu radnym, dlatego ta wyjątkowa sytuacja.
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Radny J. Chmielewski – ale mi się wydaje, że Boże Ciało zawsze było
w czwartki i w związku z tym, poniedziałek, wtorek, środa – przecież
praktycznie wszyscy pracujemy, stąd moja ciekawość i nic więcej.
Przewodniczący Rady W. Król – ostatnio spotkałem mieszkańców ulicy
Robotniczej i tam odbywają się jakieś szybkie przejazdy samochodowe.
Chciałem zwrócić uwagę, że tam jest żłobek i przedszkole przy tej uliczce.
Prośba jest taka, tychże mieszkańców, żeby zainstalować tam spowalniacze
ruchu. Myślę, że to by było celowe szczególnie w obrębie przedszkola i żłobka.
Przewodniczący Rady W. Król – Wysoka Rado jeszcze dwie sprawy mam do
poruszenia, pierwsze to oświadczenia majątkowe – chciałem powiedzieć, że
wszyscy Państwo złożyli w terminie oświadczenia za co dziękuję. One są w tej
chwili przygotowywane do przesłania odpowiednim władzom i do publikacji.
Otrzymałem od Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie opinię do
przedłożonego przez pana Burmistrza „Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Police za rok 2012”, która stosowną uchwałą składu orzekającego
pozytywnie opiniuje sprawozdanie.

Pkt – 13 - Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady W. Król stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji
został wyczerpany. Podziękował radnym i gościom za udział w obradach
i o godzinie 10.40 ogłosił zakończenie XXXII sesji Rady Miejskiej w Policach.

Protokołowała:
Zofia Pasik

Przewodniczący Rady
Witold Król

Nie później niż na następnej sesji radni mogą zgłaszać uwagi do niniejszego
protokołu.
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