RG.0002.2.2011.KW
PROTOKÓŁ Nr V/11
Z SESJI RADY GMINY OSTROWICE
W DNIU 30.06.2011 r.
Punkt 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Błachuta o godz. 1000 otworzył V Sesję Rady Gminy
i po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności, w Sesji uczestniczy
13 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał – listy
obecności radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości stanowią kolejno załączniki nr: 1, 2 i 3 do
niniejszego protokołu. Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Wacław Micewski, i Skarbnik Gminy
Krystyna Kamińska, Sekretarz Gminy Janina Januszkiewicz, Dyrektorzy Szkół, pracownicy Urzędu
i mieszkańcy gminy.
Punkt 2. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Jan Błachuta przedstawił porządek obrad V Sesji:
Porządek obrad:
I. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie quorum.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
IV. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.
V. Informacja z działalności Komisji Rady w okresie między sesjami.
1) Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między Sesjami.
2) Sprawozdania Przewodniczących Komisji Rady z posiedzeń Komisji.
VI. Pytania i wnioski.
VII. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za
2010 r.
2) udzielenia absolutorium wójtowi Gminy Ostrowice z tytułu wykonania budżetu za 2010 r.
3) zmian w budżecie gminy na 2011 r.
4) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2023
5) poboru podatków w drodze inkasa wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso
6) zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Ostrowice
7) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Ostrowice
8) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
9) zmiany nazw ulic
10) przejęcia pojazdu usuniętego z drogi publicznej
11) powołania zespołu w sprawie wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników
12) przystąpienia gminy Ostrowice do realizacji projektu systemowego pn. „Indywidualizacja
nauczania kl. I-3 w gminie Ostrowice współfinansowanego z EFS w ramach PO Kapitał Ludzki
na lata 2007-2013
13) statutu GOPS w Ostrowicach
14) wyrażenia opinii w sprawie ewentualnego przystąpienia Gminy Ostrowice do spółki
komunalnej z udziałem gmin powiatu drawskiego w celu zmiany formy prawnej zarządzania
szpitalem powiatowym w Drawsku Pomorskim
VIII.
IX.

Wolne głosy, komunikaty.
Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady zaproponował zmianę porządku obrad w punkcie „podjęcie uchwał”
i wprowadzenie pod obrady w punkcie 7/15 następującej uchwały:
w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Przytoń na lata 2011-2018
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad.
Głosowanie nad zmianą porządku obrad przedstawia się następująco:
Za przyjęciem zmiany porządku obrad głosowało 14 radnych (jednogłośnie).
Punkt 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady Jan Błachuta poinformował, że protokoły z Sesji IV, która odbyła się
29.03.2011 r. wyłożony był do wglądu radnych i radni nie wnieśli do niego uwag. W związku z tym
zaproponował przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji bez odczytywania.
Za przyjęciem protokołu Nr IV/11 głosowało 13 radnych (jednogłośnie).
Punkt 4. 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 brał udział w następujących spotkaniach:
- w zgromadzeniu gmin euroregionu Pomerania,
- z wiceprzewodniczącą Radny Panią Haliną Radlińską w walnych zgromadzeniach gmin R-XXI,
- w posiedzeniu rady społecznej szpitala powiatowego w Drawsku Pom.,
- w posiedzeniu rady zatrudnienia,
- w posiedzeniu wójtów burmistrzów prezydentów woj. zach.pom,
- w posiedzeniu wójtów burmistrzów ze starostą drawskim,
- w walnym zgromadzeniu LGD Partnerstwo Drawy,
- w walnym zgromadzeniu LGR Partnerstwo Drawy w Szczecinku, Wójt Gminy poinformował,
że będzie ogłoszony nabór wniosków na projekty mające na celu uatrakcyjnianie obszarów
związanych z rybactwem,
- w podsumowaniu programu „Nowoczesna gospodyni w Bornem cuda uczyni”,
- w podsumowaniu programu „Moje gimnazjum - moja szansa”
- w zebraniach wiejskich dotyczących wyboru sołtysów oraz w zebraniu informacyjnozapoznawczym z sołtysami. Wójt Gminy przedstawił wszystkich sołtysów.
Ponadto Wójt Gminy Wacław Micewski poinformował, że:
- na podstawie uchwały rady gminy złożono wnioski do WFOŚ o pożyczkę na zadanie uporządkowania
gospodarki wodno-ściekowej – w poniedziałek podpisano aneks z Urzędem Marszałkowskim
wymagany przez WFOŚ
- podpisano kilka aneksów w ramach projektów finansowanych z RPO i PROW, dotyczących głównie
terminów; długotrwałe rozpatrywanie i realizacja projektów powoduje, że trzeba przesuwać
terminy,
- podjął interwencje u starosty w sprawie chodników w Siecinie; Starosta i dyrektor Powiatowego
Zarządu Dróg obiecywali, że chodniki będą w całej miejscowości; Ostatnia informacja jest taka, że
chodnik będzie zrobiony do świetlicy, dalej nie jest uwzględniony. Starosta zobowiązywał się że
uwzględni chodniki w całej miejscowości. Uzasadniano, że projekt był przewidziany kilka lat
wcześniej, jak miejscowości była mniejsza, a teraz są dalej budynki. Po burzliwych dyskusjach
ustalono ostatecznie, że chodnik będzie do świetlicy.
- złożono wniosek o płatność w ramach RPO WZ; zaliczka będzie w przyszłym tygodniu,
- rozpisany został przetarg na remont dróg gminnych;
- postępują prace dotyczące remontu wodociągów,
- odbyły się uroczystości z okazji dnia strażaka w Drawsku Pomorskim,
- wziął udział w szkoleniu, dotyczącym zarządzania kryzysowego,

-odbył się wyjazd do Niemiec do zaprzyjaźnionej Gminy Ratekau delegacji z gminy, w której
uczestniczyli również niektórzy radni;
- odbyły się zawody strzeleckie samorządowców naszych, ze Złocieńca i Drawska Pom.,
- odbył się zjazd gminny OSP w Ostrowicach, na którym udzielono absolutorium ustępującemu
zarządowi, wybrano nowy zarząd, komisję rewizyjną oraz delegatów na zjazd powiatowy
i delegatów do zarządu powiatowego, Wójt odczytał skład głównych organów OSP: Prezes gminny Wójt Gminy, wiceprezes - Mateusz Waszczyk, komendant gminny i wiceprezes Ireneusz Adamczyk,
Wójt dodał, że z każdej osp gminnej są przedstawiciele w zarządzie.
- zakończony został remont świetlicy w Przytoniu, kompletowane są dokumenty, musi być protokół
odbioru i pozwolenie na eksploatację i wtedy może być otwarcie. Projekt trzeba było uzupełnić
o zbiornik kanalizacyjny.
- jest już zgoda od ANR na zmianę kanalizacji w Dołgim, były różne koncepcje kilku wykonawców się
wycofało i sprawa długo trwała, ale ANR już się zgodziła na zmiany,
- ogłoszono przetarg na Orlika, za miesiąc będzie wykonawca, w sierpniu zacznie prace, w tym roku
będzie Orlik.
- istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na usuwania azbestu z WFOŚ, wszyscy mogą uzyskać
oprócz osób prowadzących działalność gospodarczą, można uzyskać 100 % dofinansowania na
usunięcie i utylizację azbestu, beneficjentem jest gmina – składa wniosek i ujmuje wszystkie eternity,
zainteresowane osoby muszą zrobić obmiary, mapkę, zdjęcia i złożyć wniosek do gminy a gmina
wykona kosztorys, gmina opracuje plan usuwania azbestu, Rada Gminy przyjmuje go uchwałą i we
wrześniu byłby złożony wniosek, właściciel musi uzyskać zgłoszenie do starostwa o wymianie
pokrycia dachowego. Nowy dach właściciele muszą sfinansować we własnym zakresie. Wnioski
rozpatrywane będą w październiku, do grudnia muszą być zrealizowane.
Punkt 5. Informacja z działalności Komisji Rady w okresie między sesjami.
1) Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między Sesjami.
Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie między sesjami pełnił dyżury na zmianę
z Wiceprzewodniczącą Rady Panią Haliną Radlińską. Dyżury pełnione są w biurze rady w każdy
czwartek w godzinach od 11 do 12. W okresie między sesjami zgłosiła się na dyżurze Pani Urszula
Misiołek z pismem przedsiębiorców odnośnie wysokości opłaty targowej na terenie gminy. Sprawa
rozpatrywana była na posiedzeniu wszystkich Komisji 28 czerwca.
W dniach 6-8 maja delegacja z Gminy Ostrowice uczestniczyła w wyjeździe do zaprzyjaźnionej
Gminy Ratekau. W skład delegacji wchodziło 11 osób w tym pięciu Radnych Rady Gminy. Strażacy
z Gminy Ratekau przekazali bezpłatnie zestaw ratownictwa technicznego pierwszej kategorii w skład
którego weszły: nożyce hydrauliczne do cięcia blach samochodu, rozpieracz oraz pompa
hydrauliczna. Wartość zestawu to ok. 40 tys. zł. Przekazano go do jednostki OSP Nowe Worowo.
Uczestniczył w Sesji Powiatowej, na której omawiano sprawę planowanego przekształcenia
szpitala powiatowego w Drawsku Pomorskim oraz sprawę udzielenia wsparcia finansowego Gminie
przy budowie Orlika w Ostrowicach. Wniosek o dofinansowanie został pozytywnie przyjęty przez
Radę Powiatu.
Odbyło się spotkanie integracyjne Radnych Rad Złocieńca, Drawska i Ostrowic na strzelnicy
w Ostrowicach. Drużyna Radnych naszej Rady zajęła 3 miejsce i otrzymała puchar.
Uczestniczył w spotkaniu szkoleniowo – informacyjnym na temat możliwości uzyskania
dofinansowania na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego „RYBY”, realizowanego
przez Lokalną Grupę Rybacką „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku. Od sierpnia można będzie składać
wnioski.
Uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym w Bornym z okazji zakończenia kursu
nowoczesnego gotowania w ramach projektu „Nowoczesna gospodyni w Bornem cuda uczyni”.

W okresie między sesjami odbyły się dwa posiedzenia Komisji. 10 czerwca obradowała
Komisja Rewizyjna, a 28 czerwca odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich komisji rady, na którym
rozpatrzono i zaopiniowano projekty uchwał na dzisiejszą sesję. Na posiedzeniu odbyła się dyskusja
na temat wysokości opłaty targowej na terenie gminy oraz wysokości inkaso dla sołtysów.
Przewodniczący Rady poinformował również, że Pani Halina Radlińska Wiceprzewodnicząca
Rady jest dziś nieobecna, ale złożyła informację dotyczącą reprezentowania Gminy w Związku Gmin
R-XXI. Przewodniczący odczytał tą informację.
Ponadto Przewodniczący Rady poinformował, że Wiceprzewodnicząca złożyła wnioski
i interpelacje na piśmie, które odczyta w punkcie „Pytania i wnioski”.
2) Sprawozdania Przewodniczących Komisji Rady z posiedzeń Komisji.
Przewodniczący poprosił Panią Renatę Perenc Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej
o złożenie sprawozdania z posiedzenia Komisji.
Radna Renata Perenc powiedziała, że dnia 10 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji
Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu za 2010 rok. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie komisji.
Komisja zajęła się rozpatrzeniem sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu za poprzedni rok. Zapoznano się z opinią RIO odnośnie wykonania budżetu. Komisja
opracowała wniosek o udzielenie Wójtowi Gminy Ostrowice absolutorium z tytułu wykonania
budżetu. Wniosek przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Koszalinie. RIO zaopiniowało ten
wniosek pozytywnie. Omówiono również problemy bieżące między innymi sposób wyliczania kwot do
funduszu sołeckiego, poruszono sprawę opłaty targowej, jednak w tej sprawie komisja wstrzymała się
od zajęcia stanowiska.
Przewodnicząca powiedziała, że przed podjęciem uchwały w sprawie absolutorium w imieniu
Komisji Rewizyjnej przedstawi wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
Punkt 6. Pytania i wnioski.
Przewodniczący przedstawił interpelacje i wnioski złożone na piśmie przez Wiceprzewodniczącą
Panią Halinę Radlińską (nieobecna na sesji).
Radna Renata Perenc zaproponowała, żeby zorganizować następną sesję w straży w Nowym
Worowie.
Radny Marian Przybysz – czy świetlica w Przytoniu została odebrana czy dopiero będzie odbiór?
Wójt Gminy odpowiedział, że dopiero będzie odbiór.
Radny Marian Przybysz czy są jakieś osoby wyznaczone do odbioru?
Wójt Gminy odpowiedział, że komisja będzie wyznaczona jak będzie odbiór. Zapytał, czy radny
chciały być w komisji?
Radny Marian Przybysz zaproponował, aby wszyscy chętni radni byli w komisji.
Radna Bożena Kulicz złożyła podziękowania za wymianę dachu. Zgłosiła prośbę, aby go sprawdzić –
zaproponowała Radnego Mariana Przybysza jako osobę zajmującą się pracami budowlanymi aby
sprawdził dach w Bolegorzynie.
Radna Urszula Mroczek – zapytała, czy plac zabaw w Dołgim będzie realizowany w przyszłym roku i
czy jest wybrany wykonawca?
Wójt Gminy odpowiedział, że wykonawca jest wybrany, ale nie wie, jaki ma termin wykonania.

Pani Helena Karczewska sołtys Bornego zgłosiła, że dach na świetlicy przecieka, sufit przecieka przy
lampie.
Radny Roman Kopeć – zapytał czy azbest z pawilonu będzie urząd zmieniał?
Wójt Gminy odpowiedział, że oczywiście i z innych budynków gminnych też.
Radna Urszula Mroczek przypomniała, że miało być wystosowane pismo do sąsiada świetlicy w
Dołgim, bo od jego strony zacieka woda na świetlicę, belki zagrażają przechodzącym ludziom.
Radny Józef Wicherek – zapytał kiedy będzie zrobiony plac zabaw w Jeleninie?
Wójt Gminy wyjaśnił, że w studium plac zabaw nie jest ujęty, nie ma planu zagospodarowania na
Jelenino, więc obowiązuje studium. Architekt napisał, że studium jest ogólne
i żeby ANR uwzględniła plac zabaw. Agencja wystąpiła z zapytaniem do Warszawy, ale nie ma jeszcze
odpowiedzi. Wójt stwierdził, że spróbuje interweniować, ale nawet nie wiadomo kogo pytać.
Radny Józef Wicherek
i pomalować.

– zapytał o przystanek w Jeleninie, czy można pozalepiać dziury

Radny Roman Kopeć zapytał, czy będzie remontowana świetlica w Ostrowicach.
Wójt Gminy odpowiedział, że nie ma ludzi do pracy, na pracach interwencyjnych teraz są dwie
osoby. Niektóre przedsięwzięcia można będzie z programu RYBY realizować.
Radna Renata Perenc zapytała o remont dachu nad biblioteką w Nowym Worowie.
Pani Marlena Grabowska sołtys Nowego Worowa dodała, że zrobiła się taka szczelina,
że trzeba podstawiać wiadro jak pada. Remonty jesienią nic nie dają. Poprosiła, żeby pomyśleć o tym
teraz jak jest ciepło.
Radny Marian Przybysz zapytał o studzienkę przy szkole i przyłącze kanalizacyjne.
Wójt Gminy Wacław Micewski odpowiedział, że już przepchano ją i ścieki spływają.
Radny Marian Przybysz poruszył kwestię przesunięcia lub przeniesienia znaku drogowego.
Radna Bożena Kulicz zgłosiła że blok C w Bolegorzynie nie jest w ogóle podłączony do studzienek
burzowych i zalewane są piwnice.
Wójt Gminy Wacław Micewski odpowiedział, że za 2 tygodnie rozpatrzy sprawę, bo teraz gmina
czeka na zaliczkę i wykonawca nic nie zrobi dodatkowo, bo nie ma zapłacone. Jak będzie zapłacone,
to łatwiej będzie ich przekonać do dodatkowych prac.
Radny Grzegorz Pojasek zapytał, na jakim etapie jest załatwianie przystanku w Chlebowie?
Radny Roman Kopeć zapytał o odprowadzenie wody z placu zabaw.
Wójt Gminy Wacław Micewski odpowiedział, że będzie zrobione razem z Orlikiem.
Pani Sylwia Połubiak sołtys Siecina poruszyła problem zniszczonego przystanku na skrzyżowaniu na
Siecino oraz braku zadaszenia na Dobrosław. Na świetlicy brak płytek w łazience na podłodze.
Interpelacje Pani Haliny Radlińskiej Wiceprzewodniczącej Rady odczytał Przewodniczący Rady Pan Jan
Błachuta.
Pani Ewa Jagieła sołtys Przytonia zapytała, czy przy okazji wodociągów można zrobić chodniki?

Wójt Gminy Wacław Micewski odpowiedział, że część jest przewidziana do wymiany tam, gdzie jest
rurociąg.
Informacja Pani Dyrektor Elżbiety Kozłowskiej.
Pani Elżbieta Kozłowska poinformowała Radnych, że jest dyrektorem od 1990 roku. Przedstawiła
najbardziej spektakularne wydarzenia z życia szkoły w następujących kwestiach: obszar dydaktyczny
wychowawczy, życie szkoły, baza.
Pani Dyrektor poruszyła m. in. następujące sprawy:
- ważny aspekt to zapewnienie bezpieczeństwa w szkole: nie było żadnego poważnego wypadku,
drobne urazy i stłuczki ale poważnego wypadku nie było. Nauczyciele są wyczuleni na temat
odpowiedzialności.
- omówiła sukcesy osiągane przez uczniów na różnych szczeblach.
- nauczyciele w Zespole Szkół mają stopnie awansu zawodowego na wysokim poziomie. Na 15
siedmiu jest dyplomowanych i jeszcze 2 się przygotowują. Nie ma problemu dojeżdżających
nauczycieli. Jeden nauczyciel jest, ale już będzie w Ostrowicach i Pani Dyrektor z Nowego Worowa
uczy chemii.
- opowiedziała, jak szkoła pozyskuje sponsorów i wsparcie.
- omówiła poziom egzaminów gimnazjalnych. W tym roku był najsłabszy zespół w historii szkoły. Ale
następne oddział są znacznie lepsze. W poprzednich latach były bardzo dobre wyniki egzaminów.
Uczniowie szkoły to laureaci konkursów przedmiotowych. Jest to ciężka praca nauczycieli są oni
doceniani nagrodą dyrektora.
- szkoła bierze udział w pilotażowych badaniach kompetencji uczniów kl. III gimnazjum.
- szkoła bierze udział w imprezach, realizuje projekty z funduszy unijnych, żeby dać uczniom
możliwość rozwoju. Raz w miesiącu jest koncert wykształconych muzyków. Są organizowane wyjazdy
do teatru. Koncerty odbywają się w ramach akcji charytatywnych znanych artystów, płaci się tylko za
przejazd tego artysty.
- Omówiła bazę szkoły: monitoring w szkole, zasoby komputerowe w pracowni internetowej.
Wymieniony został księgozbiór w bibliotece.
- Koło łowieckie wspiera szkołę finansowo, funduje nagrody i słodycze. Jest organizowane
dożywianie. Szkoła współpracuje ze strażą, uczniowie biorą udział w drużynach pożarniczych. Układa
się współpraca z Rada Rodziców, Rada wzięła udział w dożynkach gminnych i powiatowych i odniosła
sukces – najładniejsze stoisko. Omówiła współdziałanie ze szkołą w Nowym Worowie. Następuje
integracja uczniów, nauczycieli i rodziców.
- poruszyła problem braku sali gimnastycznej, który utrudnia prowadzenie zajęć szkoła i wyraziła
nadzieję, że szkoła skorzysta z orlika.
Punkt 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 r.
Skarbnik Gminy Pani Krystyna Kamińska odczytała opinię RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu
za 2010 r.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Krystyna Kamińska Skarbnik Gminy.

Uchwała Nr V/34/11 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2010 r.
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 13 Radnych (jednogłośnie). Przewodniczący Rady Jan Błachuta
stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.
2) udzielenia absolutorium wójtowi Gminy Ostrowice za 2010 r.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Renata Perenc przedstawiła wniosek Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Ostrowice w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi Gminy Ostrowice za 2010 r.
Skarbnik Gminy Pani Krystyna Kamińska odczytała opinię RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Ostrowice w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi Gminy Ostrowice za 2010 r.
Uchwała Nr V/ 35 /11 w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi Gminy Ostrowice za 2010 r.
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 13 Radnych (jednogłośnie). Przewodniczący Rady Jan Błachuta
stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.
3) zmian w budżecie gminy na 2011 r.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Krystyna Kamińska Skarbnik Gminy.
Uchwała Nr V/ 36 /11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 13 Radnych (jednogłośnie). Przewodniczący Rady Jan Błachuta
stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.
4) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2023
Projekt uchwały przedstawiła Pani Krystyna Kamińska Skarbnik Gminy.
Uchwała Nr V/ 37 /11 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2023

Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 13 Radnych (jednogłośnie). Przewodniczący Rady Jan
Błachuta stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu

5) poboru podatków w drodze inkasa wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso
Projekt uchwały przedstawiła Pani Katarzyna Szynal.

Uchwała Nr V/ 38 /11 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa wyznaczenia inkasentów oraz
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 13 Radnych (jednogłośnie). Przewodniczący Rady Jan
Błachuta stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu

6) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Ostrowice
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady.

Uchwała Nr V/39/11 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
Ostrowice
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 13 Radnych (jednogłośnie). Przewodniczący Rady Jan
Błachuta stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu
7) w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Ostrowice

Projekt uchwały przedstawiła Pani Janina Januszkiewicz Sekretarz Gminy.
Uchwała Nr V/ 40/11 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Ostrowice
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 13 Radnych (jednogłośnie). Przewodniczący Rady Jan
Błachuta stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu
8) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
Projekt uchwały przedstawiła Pani Katarzyna Szynal.
Uchwała Nr V/41 /11 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty
targowej
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:

Za podjęciem uchwały głosowało 13 Radnych (jednogłośnie). Przewodniczący Rady Jan
Błachuta stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu
9) w sprawie zmiany nazw ulic
Projekt uchwały przedstawił Pan Jan Błachuta Przewodniczący Rady.
Uchwała Nr V/ 42/11 w sprawie zmiany nazw ulic
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 13 Radnych (jednogłośnie). Przewodniczący Rady Jan
Błachuta stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu
10) w sprawie w sprawie przejęcia pojazdu usuniętego z drogi publicznej
Projekt uchwały przedstawił Pan Jan Błachuta Przewodniczący Rady.
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:

Przeciw podjęciu uchwały głosowało 13 Radnych (jednogłośnie). Przewodniczący Rady Jan Błachuta
stwierdził, że uchwała nie została podjęta.
11) powołania zespołu w sprawie wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady.

Uchwała Nr V/43/11 w sprawie powołania zespołu w sprawie wyrażenia opinii o zgłoszonych
kandydatach na ławników
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 13 Radnych (jednogłośnie). Przewodniczący Rady Jan
Błachuta stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu
12) w sprawie przystąpienia gminy Ostrowice do realizacji projektu systemowego
pn. „Indywidualizacja nauczania kl i-3 w gminie Ostrowice współfinansowanego z EFS w ramach
PO Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Projekt uchwały przedstawiła Pani Joanna Okoń.
Uchwała Nr V/44 /11 w sprawie Przystąpienia gminy Ostrowice do realizacji projektu systemowego
pn. „Indywidualizacja nauczania kl. I-3 w gminie Ostrowice współfinansowanego z EFS w ramach
PO Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 13 Radnych (jednogłośnie). Przewodniczący Rady Jan Błachuta
stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu
13) statutu GOPS w Ostrowicach

Projekt uchwały przedstawiła Pani Krystyna Kamińska Skarbnik Gminy.
Uchwała Nr V/ 45/11 w sprawie statutu GOPS w Ostrowicach
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 13 Radnych (jednogłośnie). Przewodniczący Rady Jan
Błachuta stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu
14) wyrażenia opinii w sprawie ewentualnego przystąpienia Gminy Ostrowice do spółki komunalnej
z udziałem gmin powiatu drawskiego w celu zmiany formy prawnej zarządzania szpitalem
powiatowym w Drawsku Pomorskim
Projekt uchwały przedstawiła Pani Krystyna Kamińska Skarbnik Gminy.
Uchwała Nr V/46/11 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie ewentualnego przystąpienia Gminy
Ostrowice do spółki komunalnej z udziałem gmin powiatu drawskiego w celu zmiany formy
prawnej zarządzania szpitalem powiatowym w Drawsku Pomorskim
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 13 Radnych (jednogłośnie). Przewodniczący Rady Jan
Błachuta stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu
15) przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Przytoń na lata 2011-2018

Projekt uchwały przedstawiła Pani Krystyna Kamińska Skarbnik Gminy.
Uchwała Nr V/46/11 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Przytoń na lata 2011-2018
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 13 Radnych (jednogłośnie). Przewodniczący Rady Jan
Błachuta stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu

Punkt 9. Wolne głosy, komunikaty.
Radny Józef Wicherek zgłosił problem wykoszenia drogi na Jelenino.
Radny Andrzej Szynal poprosił o interwencję w sprawie wycięcia krzaków do Gronowa.
Pani Halina Myślińska sołtys Chlebowa poprosiła, aby wykosić ścieżkę rowerową.
Pani Helena Karczewska sołtys Bornego zgłosiła wniosek o zrobienie schodów do świetlicy.
Powiedziała również, że mieszkańcy z Kolna wnioskują o 2 lampy.
Pani Ewa Jagieła sołtys Przytonia poprosiła o naprawienie schodów na świetlicę.
Odpowiedzi Wójta Gminy Wacława Micewskiego na zgłoszone wnioski i zapytania:

- w sprawie odbioru świetlicy w Przytoniu - każdy chętny radny może wziąć udział w komisji
objazdowej,
- dach w Bolegorzynie - to robili nasi ludzie, ale będzie sprawdzone wykonanie;
- w Dołgim zostanie sprawdzone, czy nadzór budowlany został zawiadomiony;
- studzienka zostanie sprawdzona;
- pokrycie dachowe na bibliotece- będzie miał to na uwadze;
- w sprawie placu zabaw w Jeleninie- spróbuje zadzwonić;
Punkt 9. Zamknięcie sesji.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący zamknął V Sesję Rady Gminy
Ostrowice.

