PROTOKÓŁ Nr IX/11
Z SESJI RADY GMINY OSTROWICE
W DNIU 29.12.2011 r.
Punkt 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Błachuta o godz. 1000 otworzył IX Sesję Rady Gminy
i po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności, w Sesji uczestniczy
15 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał – listy
obecności radnych, sołtysów stanowią kolejno załączniki nr: 1, 2 do niniejszego protokołu. Ponadto
w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Wacław Micewski, i Skarbnik Gminy Krystyna Kamińska, Sekretarz
Gminy Janina Januszkiewicz, pracownicy Urzędu i mieszkańcy gminy.
Punkt 2. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Jan Błachuta przedstawił porządek obrad IX Sesji:
♦ Porządek obrad sesji przedstawiał się następująco:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.

VII.
VIII.

Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.
Informacja z działalności:
1) Komisji Rady w okresie między sesjami.
2) Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między Sesjami.
Pytania i wnioski.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w budżecie Gminy na 2011 rok;
2) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ostrowice na lata 2011-2023;
3) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostrowice.
Wolne głosy, komunikaty.
Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady zaproponował autopoprawkę w porządku obrad w punkcie „podjęcie uchwał”.
Przewodniczący zaproponował wprowadzenie uchwały w sprawie określenia wysokości diet dla
sołtysów w punkcie 8/4.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad.

Punkt 3. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.
Wójt Gminy Wacław Micewski złożył następującą informację z działalności w okresie między sesjami.
Wójt Gminy Wacław Micewski poinformował, że:
- uczestniczył w zebraniu wiejskim w Smołdzęcinie;
- ogłoszono przetarg i podpisano emisję obligacji;
- podpisano aneksy do PROW;
- wodociąg Smołdzęcino – wykonano roboty elektryczne;
- ogłoszono przetarg na przyłącza kanalizacyjne w Nowym Worowie i Chlebowie;

- opracowano specyfikację na przydomowe oczyszczalnie ścieków, po nowym roku będzie przetarg;
- Orlik jest gotowy, dziś uroczyste otwarcie.

Punkt 4. Informacja z działalności:
1) Komisji Rady w okresie między sesjami.
2) Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między Sesjami.
Przewodniczący Rady Jan Błachuta poinformował, że w okresie między Sesjami Komisje Rady nie
obradowały. Poinformował, że w systemie zmianowym z Wiceprzewodniczącą Rady Haliną Radlińską
pełnił dyżury w biurze Rady.

Punkt 5. Pytania i wnioski.
Radny Roman Kopeć – poruszył sprawę remontu pawilonu sportowego w Ostrowicach oraz sprawę
apteki.
Radny Andrzej Buszta wnioskował o remont przystanku w Dobrosławiu.
Pan Andrzej Ciećwierski mieszkaniec miejscowości Borne – powiedział, że złożył podanie, aby mógł
otwierać w ramach wolontariatu świetlicę wiejską w Bornym od 15 grudnia do 15 stycznia od godz.
1500 do godz. 2200 i nie dostał odpowiedzi.
Radna Renata Perenc zapytała, jakie będą zasady otwierania Orlika, udostępniania go młodzieży?
Radna Urszula Mroczek podziękowała Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za
stół do tenisa.
Pani Janina Januszkiewicz Sekretarz Gminy powiedziała, że stół został zakupiony ze środków
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Wiceprzewodnicząca Rady Halina Radlińska poprosiła,
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.

aby na sesję po nowym roku zaprosić

Pani Ewa Jagieła sołtys Przytonia zgłosiła problem wymiany rynien przy świetlicy oraz remontu
przystanku w Przytoniu: trzeba zabezpieczyć szyby, aby była ochrona przed wiatrem.

Punkt 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok;
Projekt uchwały przedstawiła Pani Krystyna Kamińska Skarbnik Gminy.
Uchwała Nr IX / 74 /11 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok;
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 15 Radnych (jednogłośnie). Przewodniczący Rady Jan Błachuta
stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

2) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ostrowice na lata 2011-2023;

Skarbnik Gminy Pani Krystyna Kamińska przedstawiła projekt uchwały.
Uchwała Nr IX/75 /11 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ostrowice na
lata 2011-2023;
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 15 Radnych (jednogłośnie). Przewodniczący Rady Jan Błachuta
stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

3) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostrowice.
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady.
Uchwała Nr IX/ 76 /11 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Ostrowice.
Za podjęciem uchwały głosowało 15 Radnych (jednogłośnie). Przewodniczący Rady Jan Błachuta
stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

4) w sprawie określenia wysokości diet dla sołtysów
Zaproponowano stawkę 130 zł za udział w Sesji oraz zapis, że w przypadku pełnienia funkcji Radnego
i sołtysa za udział w sesji przysługują obie diety. Radni zaakceptowali propozycję.
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady.
Uchwała Nr IX/77/11 w sprawie określenia wysokości diet dla sołtysów.
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 15 Radnych (jednogłośnie). Przewodniczący Rady Jan Błachuta
stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt 7. Wolne głosy, komunikaty.
Wójt Gminy Wacław Micewski, odnośnie pytań i wniosków, powiedział, że:
- planowany jest remont pawilonu w Ostrowicach;
- remont przystanku – sprawa będzie rozpatrzona;
- propozycja Pana Andrzeja Ciećwierskiego: jest przygotowana umowa wolontariatu, sprawa była
przekazana Pani Mecenas, w między czasie sporządzano ekspertyzę kominiarską, była kontrola
Sanepidu, będzie kontrola przeciwpożarowa. Inicjatywa Pana Ciećwierskiego, która ma na celu
udostępnienie świetlicy jest cenna. Wolontariusz pracuje bez wynagrodzenia, obowiązkowe jest
tylko opłacenie ubezpieczenia NW. Ze względu na trudności formalne sprawa się przeciągnęła. Wójt
Gminy zapytał, czy Pan Andrzej Ciećwierski podtrzymuje swoją propozycję?

Pan Andrzej Ciećwierski odpowiedział, że dopóki nie wyjedzie to może udostępniać świetlicę.
- sprawa udostępniania Orlika – obiekt ma służyć wszystkim; będzie opracowany grafik; mogą
korzystać szkoły, a po godzinach szkolnych wszyscy. Zasady zostaną określone. Zgłosiły się 3 osoby
z uprawnieniami chętne do prowadzenia i organizowania zajęć na Orliku.
- Dyrektor Zarządu Dróg był zajęty, postaramy się zaprosić go po nowym roku;
- naprawa rynien w Przytoniu – sprawa będzie wyjaśniona;
- apteka: jak dziś do godz. 1500 nie będzie odpowiedzi od dotychczasowego najemcy, to lokal
zostanie przejęty komisyjnie, mienie zostanie zabezpieczone w depozycie i lokal przejmie nowy
dzierżawca.
Punkt 8. Zamknięcie sesji.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący zamknął IX Sesję Rady Gminy
Ostrowice.

