Protokół Nr XXXIII/2013
z sesji Rady Miejskiej w Policach
w dniu 25 czerwca 2013 roku

- stan radnych Rady Miejskiej

- 21

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

- 21

- nieobecnych (Andrzej Rogowski)

- 1

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

Pkt - 1 - Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
O godzinie 9.00 Przewodniczący Rady W. Król otworzył XXXIII sesję Rady
Miejskiej w Policach. Powitał zebranych radnych i zaproszonych gości.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali obecnych jest 20
radnych, a zatem wymagane quorum nie budzi wątpliwości.

Pkt - 2 - Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący W. Król odczytał porządek obrad.
Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad.
Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie uwag do protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej w Policach
w dniu 21 maja 2013 r.
4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w miejscowości Police.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Police na lata 2013-2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na
rok 2013.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wydatkowania
środków finansowych przez jednostki pomocnicze gminy Police.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Polickiemu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
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prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Police.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości
i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Police.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
i zagospodarowania tych odpadów.
14. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia
naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Policach.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Bibliotece im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Policach.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Police za 2012 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Polic.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad stanowi
załącznik nr 5 do protokołu

Pkt – 3 - Rozpatrzenie uwag do protokołu z XXXII sesji
Rady Miejskiej w Policach w dniu 21 maja 2013 r.

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu.

Pkt – 4 - Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Polic za okres od dnia 21 maja 2013 r. do 25
czerwca 2013 r. przedstawił Burmistrz Wł. Diakun (Sprawozdanie stanowi
załącznik nr 6 do protokołu).
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Radna E. Jadźwińska zwróciła się do Burmistrza z pytaniem dotyczącym
gospodarki odpadami: pierwsze pytanie – „czy podjął Pan decyzję odnośnie
mieszkańców Spółdzielni „Chemik”, w jakiej wysokości opłata zostanie
nałożona na mieszkańców? Drugie pytanie dotyczy polityki informacyjnej w
kwestii gospodarki odpadami – czy jeszcze w inny sposób niż poprzez Internet
zamierzacie Państwo dotrzeć do mieszkańców, bo nie wszyscy z różnych
powodów korzystają z Internetu?
Radna zaproponowała, aby na stronie internetowej bardziej wyeksponować
hasło „Gospodarka odpadami” i umieścić pod nim wszystkie pomocne
informacje – uchwały, które dotyczą, a także udzielanie informacji w formie
pytań i odpowiedzi uwzględniając szczególnie pytania mieszkańców, które do
gminy są kierowane.
Z-ca Burmistrza P. Mirowski – „aktualnie wydział Gospodarki Odpadami z
firmą, która wygrała przetarg – z firmą TRANS- NET, jest na etapie ustalania
harmonogramu. Tak jak Pani sugeruje, harmonogram nie tylko będzie dostępny
przez Internet, ale również wydział bezpośrednio z zarządcami nieruchomości
uzgodni sposób i tryb postępowania, aby dotrzeć do wszystkich mieszkańców,
aby każdy mieszkaniec był poinformowany, posiadał niezbędną wiedzę. W
niedługim czasie zostaną również zamieszczone informacje w jednej z gazet,
która będzie dostępna dla mieszkańców. Tak jak do tej pory, cały czas
będziemy prowadzili szeroką politykę informacyjną w zakresie nowego systemu
gospodarowania odpadami. Tym bardziej, że od 1 lipca, czyli za kilka dni ten
system u nas w gminie ruszy. Szczęśliwie to spółka komunalna wygrała
przetarg, więc ten system, który do tej pory funkcjonuje mam nadzieję zostanie
zachowany.
Odnośnie pierwszego pytania – jesteśmy na etapie wszczęcia postępowania
administracyjnego. Po konsultacji z Burmistrzami zostanie wydana decyzja o
nałożeniu stawki odpowiadającej segregowaniu odpadów – stawki 12 zł. Ustawa
narzuca na mieszkańców obowiązek segregowania odpadów. Nie daje
dobrowolności tylko określa, że każdy mieszkaniec winien segregować odpady i
tak podchodzimy do tematu. Na początku jakby odbieramy dobrą wolę
mieszkańców i uważamy, że mieszkańcy będą segregowali. W trakcie trwania
tego systemu będziemy to weryfikowali i nie wykluczamy sytuacji, że po
stwierdzeniu przez firmę wywożącą odpady bądź przez pracowników wydziału
GO, że taka selektywna zbiórka nie jest prowadzona, taka decyzja może zostać
w każdym momencie zmieniona przez Burmistrza”.
Radny J. Chmielewski – „korzystając z tego, że mówimy o odpadach, mam
dwa pytania: jak będzie wyglądała selekcja tych odpadów i wywożenie w
szczególności w zasobach ZGKiM-u, gdzie jest wiele śmietników otwartych? W
spółdzielniach większość śmietników jest zamykana. Są też budynki „samotne,
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gdzie stał do tej pory jeden śmietnik i nie ma tam miejsca do składowania, co
będzie z mieszkańcami tych posesji?
Kolejne pytanie jak przewidujecie Państwo składowanie bądź wywożenie
odpadów wielkogabarytowych?”
Z-ca Burmistrza P. Mirowski przekazał głos naczelnikowi wydziału
gospodarki odpadami, gdyż on bezpośrednio prowadzi rozmowy z zarządcami
nieruchomości i także z ZGKiM-emem.
Przewodniczący W. Król wyraził zgodę.
Nacz. Wydz. GO S. Dmochowski – „harmonogram odbioru odpadów
wielkogabarytowych,
zmieszanych i selektywnych oraz odpadów
niebezpiecznych będzie zamieszczony w dniu dzisiejszym najpóźniej jutro na
stronie internetowej Gminy. W tej chwili jest on na etapie konsultacji z
zarządcami. W tym harmonogramie będą zamieszczone terminy odbioru
odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Police. Nieruchomości
indywidualne będą mogły przekazywać odpady wielkogabarytowe raz na
kwartał. Będzie możliwość zrobienia tzw. wystawki. Trzeba będzie
przygotować to dzień wcześniej, tak żeby następnego dnia firma mogła te
odpady odebrać. Natomiast na terenie nieruchomości wielorodzinnej „gabaryty”
będą odbierane dwukrotnie w skali miesiąca. W harmonogramie będą podane
daty odbioru „Gabarytów” i też prosimy mieszkańców, aby się do tych
terminów dostosowywali, tak żeby nie nastąpiło złamanie zasady selektywnej
zbiórki. Jeżeli chodzi o gabaryty, to jest także możliwość przekazywania ich
pomiędzy tymi ustalonymi terminami bezpośrednio do TRANS-NET-u do
punktu selektywnej zbiórki zorganizowanym na terenie firmy. Jeżeli chodzi o
dostarczanie pojemników i organizacji selektywnej zbiórki na terenie Gminy
Police, to też tutaj współpracujemy zarówno z zarządcami nieruchomości, z
sołtysami i z radami osiedli, jak również z samymi mieszkańcami. Zbieramy
wszelkie uwagi, gdzie takie pojemniki jeszcze dodatkowo powinny się znaleźć.
W zależności od potrzeb danej nieruchomości i od indywidualnych
uwarunkowań nieruchomości będą doposażone, albo w pojemniki do zbierania
odpadów selektywnych i zmieszanych, bądź w indywidualnych przypadkach
będą dostarczane worki na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Jesteśmy
otwarci na uwagi mieszkańców, zbieramy te uwagi, pochylamy się nad nimi i
będziemy się starali zorganizować ten system odbioru w taki sposób, żeby każdy
mieszkaniec Gminy Police mógł wywiązać się z zasady selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych.”
Radny J. Chmielewski w dalszym ciągu nie uzyskałem odpowiedzi na problem
zasadniczy – te śmietniki otwarte. Wiadomo, że nie każdy będzie segregował,
zadeklarują się i będą sobie wrzucać wszystko tak jak będą chcieli. Tu oczekuję
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jakiejś jednoznacznej odpowiedzi. Śmietniki otwarte przede wszystkim w
zasobach ZGKiM-u.
Nacz. Wydz. GO S. Dmochowski - „ustawa „śmieciowa” nie jest problemem
samej gminy, dotyczy też samych mieszkańców i zarządców nieruchomości.
Jeżeli będzie taka wola mieszkańców kierowana do zarządców nieruchomości,
żeby poszczególne śmietniki były zamykane, ponieważ jest tam naruszana
zasada selektywnej zbiórki, to myślę, że zarządcy pochylą się nad tym
problemem i zorganizują to w taki sposób, aby uniemożliwić funkcjonowanie
takiego procederu. Ustawa nie reguluje kwestii zabudowy wielorodzinnej. Tak
naprawdę zapisy ustawy są dosyć proste do wyegzekwowania na terenie
zabudowy indywidualnej. Natomiast musimy mieć świadomość, że na trenie
zabudowy wielolokalowej będą z tym problemy. My też wszyscy się uczymy
tego nowego systemu, chcemy go zorganizować jak najlepiej i zakładamy, że
wszyscy mieszkańcy włączą się do organizacji tego systemu i do jego
funkcjonowania, aby ta selektywna zbiórka była prowadzona w sposób jak
najbardziej należyty.”
Radny J. Chmielewski – „na moje drugie pytanie nie uzyskałem odpowiedzi.
Podam przykład: na ul. Bankowej jest budynek nr 13 – tam jest wspólnota
mieszkaniowa, obszar tego budynku, to jest ileś tam metrów jeszcze dookoła.
Teraz pytanie: gdzie Ci ludzie będą wyrzucali…? Jeżeli jest to 2-3 m obok
budynku, to jak to będzie wyglądało? Postawimy im pod oknami trzy, czy cztery
kontenerki i to wszystko będzie przy samym budynku? To jest problem na
który nie usłyszałem odpowiedzi?”
Nacz. Wydz. GO S. Dmochowski – „to są tak jak powiedziałem kwestie
indywidualne. Ja w tej chwili nie wiem jak wygląda budynek - Bankowa 13, ale
do tej pory – zakładam, że mieszkańcy mieli możliwość składowania. Wczoraj
mieliśmy telefon dotyczący podobnej kwestii i okazało się, że wszyscy
mieszkańcy mają zagwarantowane zbieranie odpadów komunalnych w sposób
zmieszany. Wszystkie nieruchomości są wyposażone w pojemniki na odpady
zmieszane. Większość nieruchomości na terenie Polic ma możliwość zbierania
odpadów w tzw. gniazdach, które są zorganizowane na terenie gminy. Jest to
system gminny i niezależnie od tego do którego gniazda, te odpady selektywne
zostaną pozostawione, będzie to spełnienie zasady selektywnej zbiórki.
Podejrzewam, że przy Bankowej 13 takie gniazdo w pobliżu też się znajduje.
Jeżeli nie ma możliwości posadowienia takich pojemników przy danej
nieruchomości z uwagi na to, że jest niewielki teren, będziemy indywidualnie
wyposażać te mieszkania, czy nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki
odpadów tak, żeby mieszkańcy mogli spełnić warunki wynikające z selektywnej
zbiórki.”
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Radny G. Ufniarz –„chciałbym się odnieść do problemu, który poruszał p.
radny Chmielewski i powiedzieć o doświadczeniach wspólnoty mieszkaniowej
w której ja mieszkam. Nasi mieszkańcy wyrażali obawy w tym zakresie i
wystąpiliśmy do Pana Burmistrza z prośbą o postawienie nam pojemnika, który
jest zamykany. Dodatkowo poprosiliśmy o zgodę, aby ten pojemnik oznaczyć.
Na tym pojemniku będzie przyklejona informacja, że to jest pojemnik naszej
Wspólnoty – konkretny adres. Sądzę, że jest tutaj pole do działania dla
zarządców wspólnot, żeby ich aktywność była pasem transmisyjnym obaw
mieszkańców. Dodatkowo powiem, że nasza Wspólnota organizuje spotkanie
dla mieszkańców naszej wspólnoty oraz sąsiadów. Zaprosiliśmy przedstawiciela
Wydziału Gospodarki Odpadami – to spotkanie będzie w piątek, gdzie chcemy
wszystkich mieszkańców poinformować jak ta sytuacja „śmieciowa” będzie
wyglądać. Korespondując z tymi obawami, które radny Chmielewski wyrażał,
chcę powiedzieć, że większa aktywność zarządców, aby ta informacja była
przekazywana.”
Nacz. Wydz. GO S. Dmochowski – „ tak na zakończenie tej dyskusji –
naprawdę proszę docenić tutaj mieszkańców gminy Police. Tak jak Pan
Burmistrz wspomniał w sprawozdani – 94% mieszkańców złożyło deklaracje,
myślę że to jest bardzo dobry wynik, to świadczy o pewnej świadomości
ekologicznej mieszkańców, że ta ustawa mimo trudności jakie za sobą niesie –
mieszkańcy mają świadomość tej ustawy, mają świadomość tych zmian i myślę,
że to jest dobry prognostyk na przyszłość.”

Pkt 5 - Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu
w miejscowości Police.

Przewodniczący W. Król powitał zaproszonych gości, pionierów miasta Police
wymieniając ich z imienia i nazwiska. Zaproszeni goście – zawiadomienia,
stanowią załącznik nr 2 do protokołu.
Pan Stefan Marszałek w imieniu wnioskodawców dokonał wprowadzenia i
uzasadnienia podjęcia powyższej uchwały. Wystąpienie stanowi załącznik nr 7
do protokołu.
Burmistrz Wł. Diakun dokonał wprowadzenie do projektu uchwały.
Radny A. Partyka przewodniczący Komisji IKiE stwierdził, iż Komisji IKiE
pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.
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Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
Radni nie zgłosili więcej uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził
głosowanie, które przedstawia się następująco:
za – 19 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
Uchwała została przyjęta przez Radę.

Uchwała Nr XXX/228/2013 stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.

Przewodniczący W. Król ogłosił 15 minutową przerwę.

15 minuty przerwy.

Pkt 6 - Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej
prognozie finansowej Gminy Police na lata 20132024.
Skarbnik Gm. J. Zagórski scharakteryzował 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:
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za – 17 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 2 radnych
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
Uchwała została przyjęta przez Radę.

Uchwała Nr XXXIII/229 /2013 stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.

Pkt – 7 - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w
budżecie Gminy Police na rok 2013.

Skarbnik Gm. J. Zagórski scharakteryzował projekt powyższej uchwały.
Radny J. Chmielewski – „ w poprzedniej i w tej uchwale jest mowa o ścieżce
rowerowej – o dokumentacji projektowej kolejnej ścieżki. W ubiegłym roku
widziałem plany ścieżek rowerowych po mieście Police i chciałem zapytać – na
jakim etapie jest realizacja tych ścieżek w samym mieście? Wiadomo, że
największe natężenie ruchu jest w obrębie miasta.
Z-ca Burmistrza J. Pisański – projektujemy w tym roku ścieżkę pomiędzy
ulicą Kuźnicką, a Siedlecką – rondem „Pionierów”. Ten projekt pozwoli nam na
realizację tego odcinka. Tutaj rozmawiamy o przeznaczeniu 50 tys zł na
stworzenie koncepcji, która odpowie nam na najistotniejsze kwestie.
Mianowicie – projekt trzebieski musi być realizowany po wykupieniu gruntów,
których brakuje w pasie drogowym – ta koncepcja ma nam odpowiedzieć ile to
będzie kosztowało i czy będziemy w stanie to realizować i na jakie etapy to
dzielić. Kwestia policka – realizujemy projekt, mamy nadzieję, że ten odcinek w
ciągu ulicy Siedleckiej. Rozpoczynamy od końca ścieżki, którą
doprowadziliśmy do przejazdu, a teraz od tego przejazdu do Ronda Pionierów.
Radny J. Chmielewski – ja rozumiem, że w końcu ruszyła budowa –
wytyczanie ścieżek rowerowych w obrębie miasta i to będzie ten początek, a
później dalej sukcesywnie kontynuować ten projekt?
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Z-ca J. Pisański – priorytetem jest wyprowadzenie rowerzystów z miasta.
Priorytetem strategicznym jest doprowadzenie turystów do Trzebieży, to jest
istotne. Chcemy popularyzować ten walor turystyczno-rekreacyjny Trzebieży.
Radna P. Nowak – czy jest już koncepcja z jakiej nawierzchni ścieżka zostanie
wykonana? Chciałabym zwrócić uwagę, aby to była nawierzchnia z masy
bitumicznej, gdyż po ścieżce poruszają się nie tylko rowerzyści, ale również
osoby na rolkach. Drugie pytanie dotyczy kwestii przeznaczenia środków na
dwie imprezy, a mianowicie „Neptunalia” i „Jarmark” – jaki jest podział
środków – ile jest przeznaczone na Neptunalia, a ile na Jarmark? I dlaczego jest
to tak duża kwota – 170 tys. zł na dwie imprezy w miejscowościach wiejskich?
Z-ca Burmistrza J. Pisański - materiał z którego zbudowana jest ścieżka –
ścieżka leży na gazociągu, wodociągu – generalnie na infrastrukturze. Tam,
gdzie będzie możliwość na kierunku trzebieskim położenia „dywanika”
asfaltowego to tak się stanie. To jest powierzchnia szczelna i operatorzy tych
instalacji na kierunku tanowskim wymagali od nas dodatkowych przedsięwzięć
związanych z kominkami do odgazowania, rozszczelniania – tam nie mogliśmy
sobie na to pozwolić. To będziemy absolutnie preferowali asfalt – tam gdzie
będzie to możliwe.
Burmistrz Wł. Diakun – imprezy, które miały być organizowane w tym roku
przez Miejski Ośrodek Kultury nie miały w ogóle finansowania. Dzięki pomocy
Zakładów Chemicznych Police realizujemy corocznie Dni Chemika i Dni Polic.
W 2013 roku też się odbyły dzięki współfinansowaniu Zakładów Chemicznych
Police. W budżecie MOK nie było pieniążków na imprezy, które odbywają się
co roku - dlatego taka kwota. Kwota może wydawać się duża, ale w dobie
wielkiego szumu medialnego i wysokiego poziomu rozrywki, gdzie musi
nastąpić podpisanie kontraktów, to wydaje mi się, że ta kwota nie jest duża.
Odnośnie podziału tych środków odpowie Nacz. Wydz. OK. W. Stefański.
Nacz. Wydz. OK. W. Stefański – planowane wydatki są większe na Trzebież –
120 tys. zł, a mniejsze na imprezę w Jasienicy.
Radna J. Zielińska – do kogo będą skierowane środki z tytułu odszkodowania
za niedostarczenie przez Gminę lokalu socjalnego?
Skarbnik Gm. J. Zagórski – środki te otrzymała już Spółdzielnia „Chemik”.
Radni nie zgłosili więcej uwag do projektu uchwały.
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Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził
głosowanie, które przedstawia się następująco:
za – 17 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 1 radny
W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.
Uchwała została przyjęta przez Radę.

Uchwała Nr XXXIII/230/2013 stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.

Pkt – 8 - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
zasad wydatkowania środków finansowych przez jednostki
pomocnicze gminy Police.
Nacz. Wydz. OR A. Komor scharakteryzowała projekt powyższej uchwały.
W dyskusji głos zabrali: J. Chmielewski, Nacz. Wydz. OR A. Komor.
Przewodnicząca Komisji BiFG E. Jadźwińska stwierdziła, że Komisja
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 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 – 17 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0 radnych
W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.
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Uchwała została przyjęta przez Radę.

Uchwała Nr XXXIII/231 /2013 stanowi
załącznik nr 11 do protokołu.

Pkt – 9 - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu.
Nacz. Wydz. OR A. Komor scharakteryzowała 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 – 17 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0 radnych
W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.
Uchwała została przyjęta przez Radę.

Uchwała Nr XXXIII/232 /2013 stanowi
załącznik nr 12 do protokołu.

Pkt – 10 - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości.
Nacz. Wydz. GG Z. Bobrowicz scharakteryzowała projekt powyższej uchwały.
W dyskusji głos zabrali: A. Pacholik, Nacz. Wydz. GG Z. Bobrowicz.
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Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził
głosowanie, które przedstawia się następująco:
za – 18 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0 radnych
W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.
Uchwała została przyjęta przez Radę.

Uchwała Nr XXXIII/233/2013 stanowi
załącznik nr 13 do protokołu.

Pkt – 11 - Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi
zwierzętami,
prowadzenia
schronisk
dla
bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk
i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części na terenie gminy Police.

Nacz. Wydz. OŚ J. Catewicz scharakteryzował 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 – 18 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0 radnych
W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.
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Uchwała została przyjęta przez Radę.
Uchwała Nr XXXIII/234 /2013 stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.

Pkt – 12 - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy
Police.
Nacz. Wydz. GO S. Dmochowski scharakteryzował projekt powyższej
uchwały.

Przewodniczący Komisji IKiM A. Partyka stwierdził, iż Komisja pozytywnie
zaopiniowała 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 – 18 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0 radnych
W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.
Uchwała została przyjęta przez Radę.

Uchwała Nr XXXIII/235/2013 stanowi
załącznik nr 15 do protokołu.
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Pkt – 13 - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
i zagospodarowania tych odpadów.
Nacz. Wydz. GO S. Dmochowski scharakteryzował projekt powyższej
uchwały.

Przewodniczący Komisji IKiM A. Partyka stwierdził, iż Komisja pozytywnie
zaopiniowała 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 – 18 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0 radnych
W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.
Uchwała została przyjęta przez Radę.

Uchwała Nr XXXIII/236 /2013 stanowi
załącznik nr 16 do protokołu.

Pkt – 14 - Podjęcie uchwały w sprawie odmowy
uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w
uchwale Rady Miejskiej w Policach.
Nacz. Wydz. GO S. Dmochowski scharakteryzował projekt powyższej
uchwały.
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Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził
głosowanie, które przedstawia się następująco:
za – 18 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0 radnych
W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.
Uchwała została przyjęta przez Radę.

Uchwała Nr XXXIII/237 /2013 stanowi
załącznik nr 17 do protokołu.

Przewodniczący W. Król ogłosił 10 minut przerwy w obradach

10 minut przerwy

Pkt – 15 - Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu
Bibliotece im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach.
Nacz. Wydz. OK. W. Stefański scharakteryzował 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 – 18 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0 radnych
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W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.
Uchwała została przyjęta przez Radę.

Uchwała Nr XXXIII/238 /2013 stanowi
załącznik nr 18 do protokołu.

Pkt – 16 - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy Police za 2012 rok.
Burmistrz Wł. Diakun scharakteryzował projekt powyższej uchwały oraz
przedstawił syntetyczną informację dot. sprawozdanie z wykonania budżetu.
Skarbnik Gm. J. Zagórski – omówił sprawozdanie z wykonania budżetu.
Z-ca Burmistrza J. Pisański – omówił zadania inwestycyjne realizowane w
2012 roku.
Z-ca Burmistrza P. Mirowski – omówił zadania w budżecie, którymi zarządza
jako zastępca Burmistrza.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Pacholik stwierdził, iż po
szczegółowych wyjaśnieniach Burmistrza i Skarbnika Gminy Komisja
Rewizyjna nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w sprawozdaniu. Biorąc
również pod uwagę opinie RIO z dnia 25 kwietnia 2013 roku Komisja
Rewizyjna postanowiła zaopiniować pozytywnie sprawozdanie z wykonania
budżetu za 2012 r.
Przewodniczący W. Król przedstawił radnym opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej dot. Sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok. (stanowi
załącznik nr 19 ).
W dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok głos zabrali
radna P. Nowak w imieniu Klubu Radnych PO, radna J. Zielińska, radny W.
Król w imieniu Klubu Radnych „Gryf XXI”,
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Radni nie zgłosili więcej uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził
głosowanie, które przedstawia się następująco:
za – 13 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 6 radnych
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
Uchwała została przyjęta przez Radę.

Uchwała Nr XXXIII/239/2013 stanowi
załącznik nr 20 do protokołu.

Pkt – 17 - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Polic.

Radny A. Pacholik Przewodniczący Komisji Rewizyjnej omówił wniosek o
udzielenie Burmistrzowi Polic absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy
w 2012 roku.
Przewodniczący W. Król odczytał uchwałę RIO z dn. 6 czerwca 2013 roku w
sprawie wydania opinii dot. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Policach w sprawie udzielenia Burmistrzowi Polic absolutorium z wykonania
budżetu w 2012 roku. (uchwała stanowi załącznik nr 21)
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził
głosowanie, które przedstawia się następująco:
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za – 13 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 6 radnych
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
Uchwała została przyjęta przez Radę.

Uchwała Nr XXXIII/240/2013 stanowi
załącznik nr 22 do protokołu.

Przewodniczący Rady W. Król złożył gratulacje Burmistrzowi, jego
zastępcom i wszystkim pracownikom w związku z uchwalonym absolutorium.
Burmistrz Wł. Diakun złożył podziękowania radnym za udzielenie
absolutorium, a także swoim zastępcom, naczelnikom wydziałów, skarbnikowi i
pracownikom urzędu podziękował za współpracę w tworzeniu i realizacji
budżetu.

Pkt - 18 - Interpelacje i zapytania radnych.
Pkt - 19 - Wolne wnioski.
Radny A.Partyka zgłosił dwie interpelacje: pierwsza - dotyczyła naprawy
oświetlenia kruchty na Placu Chrobrego i wymiany podłoża przy tych lampach.
Lampy są usadowione w ziemi, gdzie jest podłoże z drobnych kamieni, a tymi
kamieniami sukcesywnie rozbijane jest to oświetlenie. Druga dotyczyła
doprowadzenia wody i zamontowania zlewu w pomieszczeniu Stowarzyszenia
„Cukrzyków” przy ul. Grunwaldzkiej. Przy badaniu cukru należy zachować
higienę, a toaleta znajduje się na pierwszym piętrze z parteru trzeba dość daleko
iść, a tam są również starsi ludzie.
Radny G. Ufniarz złożył zapytanie dotyczące pobytu dzieci w przedszkolach odnośnie wejścia w życie w niedługim czasie nowych regulacji dotyczących
wsparcia pobyt dzieci w przedszkolach. Czy są prowadzone jakieś działania w
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tym temacie? Czy będzie szansa na to, że zmienią się zasady odpłatności za
pobyt dzieci w przedszkolach?
Nacz. Wydz. OK. W. Stefański udzielił następującej odpowiedzi: -„faktycznie
zmieniło się prawo i od września nie zależnie jaka jest uchwała Rady Miejskiej
w zakresie odpłatności wszyscy rodzice będą płacili złotówkę za każda godzinę
ponad pięć. Gdy ustawa wejdzie w życie od 1 września, to będzie dla rodziców
lepiej, gdyż będą płacili mniej. Jednocześnie Gmina uzyska wsparcie z budżetu
Państwa i z naszej kalkulacji wynika, że troszkę otrzymamy więcej niż stracimy
w wyniku wnoszenia mniejszych opłat przez rodziców”.
Radna P.Nowak zgłosiła trzy sprawy w formie ustnej - odpowiedź w formie
pisemnej. -”Kto i na jakich zasadach wynajął powierzchnię na płocie
ogradzającym Urząd Gminy, a chodzi o wiszący baner na tym płocie? Jakie są
ogólne zasady wynajmowania od Gminy powierzchni tego typu?
Druga kwestia, to problem wsparcia dla rodzin wielodzietnych. Rozmawiałam z
sekretarzem, który zapewnił mnie, że będę informowana o podjętych
działaniach. Nie wiem, czy są już jakieś dane na temat zakresu, czy też jakiejś
daty realizacji tego programu - proszę o krótką informację na ten temat.
Trzecia kwestia dotyczy pojemników na odzież – interpelacja była jakiś czas
temu w tej sprawie kierowana. Uzyskałam tylko odpowiedź od naczelnika
wydziału, że są prowadzone rozmowy w tej sprawie z właścicielem spółki do
której należą te pojemniki, ale nie uzyskałam bliższej informacji na jakim etapie
to się zakończyło”.
Sekretarz Gm. A. Bednarek poinformował, iż odpowiedź w tej sprawie
zostanie udzielona pisemnie.
Nacz. Wydz. GKM S. Staszkiewicz stwierdził, iż w dniu wczorajszym
właściciel firmy zajmujący się zbiórką odzieży i złożył stosowne dokumenty,
także w tym tygodniu na spotkaniu z Burmistrzem będzie przedstawiona
sprawa. Następnie Burmistrz podejmie decyzję na jakiej zasadzie będzie
udostępniana ta powierzchni w pasie drogowym i powierzchnia na terenach nie
będących pasami drogowymi, na której stoją pojemniki. Dokumenty wpłynęły
dopiero wczoraj stąd informacja zostanie przekazana w terminie późniejszym.
Radna J. Zielińska wezwała Pana Burmistrza do zabezpieczenia
niebezpiecznych elementów na Placu Zamenhofa. Zwróciła uwagę na kostki,
które zamocowane są na jednym bolcu metalowym, które mogą spaść komuś na
nogę. Wypowiedziała się również na temat pojemników i stwierdziła, że to są
firmy, które zajmują samowolnie pas drogowy, czy też inne miejsca. Zdaniem
Pani radnej należy ich obciążyć za samowolne zajęcie i zażądać odszkodowania
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nie bawić się w żadne rozmowy. Stwierdziła również, że spółdzielnia „Chemik”
pozbyła się skutecznie tych pojemników już dawno.
Z-ca Burmistrza J. Pisański zauważył, że gmina podjęła zabiegi zmierzające
do uregulowanie kwestii formalnej i wnoszenia opłat za zajęcie pasa
drogowego.
Radna J. Zielińska – „jeżeli zaczniecie konsultacje, to będzie trwało i trwało.
Ich należy obciążyć odszkodowaniem za bezumowne zajęcie, bo bez umowy
zajęli.”
Radny K. Kowalewski złożył pytanie odnośnie deptaka: - „Prosiłbym o krótką
odpowiedź teraz, ale również na piśmie. Czy ktoś się tym zajmuje i w kwestii
tego deptaka ktoś to przerabia? Tam jest kilka kwestii, np. to już kwestia
przeróbki jakby – ławki w przejściach. Nie wiem kto miał taką wizję, żeby w
miejscu, gdzie ludzie mają chodnik, aby przejść – w poprzek postawić ławki.
Jeżeli one są przymocowane tak jak te zabezpieczenia przed wjazdem, to
przestawienie ich nie powinno być żadnym kłopotem. Myślę, że można je na
krawędziach chodników, a nie w przejściach postawić. Druga rzecz, to
wyrównanie terenu i posianie trawy, bo tam widać, że ten teren jest jak po
budowie. Tam jest rozjechana glina przez ciężki sprzęt. Wygląda jakby ten plac
jeszcze nie był odebrany, a wystarczy rozsypać ciemną ziemię i posiać trawę.
Kolejna rzecz – donica w centrum placu – była mowa, że ten plac taki
niewiadomo do czego, to postawiono donice. W donicy, jest połowa śmieci jest
woda taka, że na parę metrów od niej śmierdzi – czy ktoś ją opróżnia,
oczyszcza, może wodę z niej spuści, żeby tak nie śmierdziało? Coś z tą donicą
zrobić, albo skończyć koncepcję, jeżeli to jest donica na jakąś roślinę, to tam
wsadzić tą roślinę. Na placu trawa w niektórych miejscach ma już po pół metra,
a niektórych miejscach nie ma wcale – też wygląda to nieciekawie. Czy ktoś się
tym zajmuje?”
Z-ca Burmistrza J. Pisański odpowiedział, że prowadzone są działania
związana z zazielenieniem tego obszaru. Natomiast niebezpieczne miejsca typu
ustępy schodów, zostaną zabezpieczone. Donica będzie zagospodarowana,
miejsca po których przejeżdżają samochody obsługujące ten teren zostaną
zablokowane. Od kilku dni koło przedszkola ustawiona jest toaleta. Trwają
prace nad posadowieniem tam punktu handlowego, gdzie w przyszłości będzie
zlokalizowana również toaleta dostępna publicznie.
Przew. RO Nr 6 R. Tokarski – „radny Kowalewski zapytał, czy ktoś się
interesuje tym terenem? Otóż RO dzień w dzień monitoruje ten teren i
wykorzystuje go. Zorganizowaliśmy na tym deptaku „Pchli Targ”. Przewinęło
się przez ten deptak bardzo dużo ludzi. Pchli targ będzie się odbywał raz w
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miesiącu w okresie letnim w ostatnią sobotę miesiąca. Zastrzeżenia podniesione
przez Państwa, są to bardzo poważne zastrzeżenia, zgłaszałem kilkakrotnie
temat oznakowania farbą odblaskową tych schodków, co miało być zrobione do
końca tygodnia przed pchlim targiem. Zdarzyły się dwa przykre wypadki, a to
przez to, że nie były oznaczone te schodki. Prosimy o jak najszybsze oznaczenie
tych schodków, tych wjazdów. Będziemy sukcesywnie naciskać wykonawców o
doprowadzenie tego deptaka do takiej użyteczności, żebyście Państwo nie mieli
zastrzeżeń”
Radny G. Ufniarz. – „podzielam częściowo słuszność niektórych uwag.
Natomiast chciałem podkreślić, że to nie jest miejsce, które jest dziurą w ziemi.
Ja jestem na tym deptaku codziennie, chodzę tam z moim dzieckiem się bawić,
jeździć na rowerze, korzystać z placu zabaw. Chciałbym powiedzieć, że teraz
szczególnie w tym ciepłym okresie ten deptak jest po prostu zadeptany przez
ilość ludzi, którzy tam przychodzą. Spędzają czas w formie rekreacji,
wypoczywają przy fontannie, przy placu zabaw. Owszem są te drobne rzeczy,
które kładą się cieniem na całe przedsięwzięcie. Jednak chcę zwrócić uwagę, że
to jest bardzo popularne miejsce. Sądzę, że szeroko akceptowane i uznawane
przez mieszkańców – patrząc na frekwencję. Te drobne uwagi dotyczące np.
tych pachołków – tam w ciągu ostatniego tygodnia była dewastacja, ja
naliczyłem, że dziesięć tych pachołków zostało przewróconych – celowo, ktoś
po prostu szedł i rozrabiał. To nie jest tak, że z powodu eksploatacji to się
zniszczyło, ktoś po prostu przyszedł i zdewastował. Polecam spacer w to
miejsce po południu jak jest ciepło, zobaczycie Państwo, że jest tam mnóstwo
ludzi, którzy korzystają z deptaka”.
Radny A. Pacholik zgłosił trzy sprawy. Pierwsza – złe oznakowanie objazdów
do ZCh Police. Podczas remontu wiaduktu na ul. Piotra i Pawła za wcześnie
został skierowany objazd i wszystkie duże auta wjeżdżają na teren „SINKOSU”
i „STALKOMU” nie dojeżdżają do bramy nr 3.
Podobna sytuacja jest przy pomniku. Tą sprawą zajął się inspektor z Zakładów
Chemicznych Police – kontaktował się tutaj z Gminą, ale na razie efektów nie
widać. W dalszej kolejności wypowiedzi radny zwrócił się o harmonogram
przedsięwzięcia wymiany sztucznej płyty boiska na ul. Piaskowej.
Kolejna sprawa związana była z interpelacją z 21 maja 2013r. – dotycząca
zieleni, a mianowicie firmy „EKOBUD” i „Żelek Wiesław”, które obsługują
Mściecino i Stare Police radny stwierdził, że wykonywanie usług przez te firmy
uważa za skandaliczne.
Z-ca Burmistrza J. Pisański wyjaśnił, że wszystkie drogi od ul. Piotra i Pawła
do bramy nr 3 są działkami, które są własnością Zakładów Chemicznych Police
i gmina nie będzie ich oznakowywała, bo one nie mają statusu dróg
publicznych, to nie są drogi gminne. Stwierdził, iż Zakłady Chemiczne się tym
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zainteresowały i to oznakują. Te wszystkie drogi do „SINKOSU”, do
„STALKOMU” są we władaniu ZCh Police lub INFRAPARKU, ale
przeważanie Zakładów Chemicznych Police.
Z-ca Burmistrza P. Mirowski – odniósł się do kwestii zieleni i wyjaśnił, iż
wydział Ochrony Środowiska ma również zastrzeżenia do świadczenia usług w
zakresie zieleni do tych dwóch firm. Sprawa jest pod baczną obserwacją
wydziału OŚ.
Radny J. Chmielewski przedstawił swoje pytania i interpelacje, które złożył na
piśmie – stanowią załącznik nr 1 do wyciągu.
Radna Z. Hlek zwróciła się w imieniu mieszkańców Przęsocina o naprawienie
zniszczonych ławek na placu zabaw przy ul. Polnej.
Radny K. Kowalewski – „pół żartem, chyba, że to wynik mojej niewiedzy,
nieumiejętności technicznej, ale chciałbym zgłosić niezgodność mikrofonów ze
statutem gminy. Mianowicie nie ma tutaj wniosków formalnych poza
kolejnością lub też formuły ad vocem. W związku z tym jeżeli chce się wtrącić
drobną uwagę trzeba czekać na długą, długą kolejkę, gdzie myśl może już
dawno wyparować. Nie wiem czy jest możliwość skonfigurowania, aby np.
dwukrotne kliknięcie taką możliwość dawało.
Wracając do deptaka na ul. Zamenhofa, wiadomo sam pomysł jest jak
najbardziej uzasadniony, o czym najlepiej świadczy to, że każda siła polityczna
miała go zapisanego w programie, wiec tutaj nikt nie podważa formuły
zagospodarowania tego deptaka, ewentualnie chodzi o formę. Skoro będzie
malowany schodek, to może również warto pomalować te szare słupki, aby były
widoczne”.

Pkt – 20 - Zamknięcie obrad.
Przewodniczący W. Król stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej dodatkowej
sesji został wyczerpany. Podziękował radnym i gościom za udział w obradach i
o godzinie 12.50 ogłosił zakończenie XXXIII sesję Rady Miejskiej w Policach.
Protokołowała:
J. Przygodzka-Pawlak
Przewodniczący Rady
Witold Król
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