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PROTOKÓŁ Nr VII/11
Z SESJI RADY GMINY OSTROWICE
W DNIU 18.11.2011 r.

Punkt 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Błachuta o godz. 1000 otworzył VII 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 VII Sesji:
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.
VI. Pytania i wnioski.
VII. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) rozpatrzenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu
realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 roku;
2) rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku;
3) rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej
Gminy Ostrowice za I półrocze 2011 r.;
4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok;
5) określenia wzorów formularzy podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego;
6) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok;
7) przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami;
8) przyjęcia zmian w Statucie Celowego Związku Gmin R – XXI.
VIII.
Wolne głosy, komunikaty.
IX.
Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady zaproponował zmianę porządku obrad w punkcie „podjęcie uchwał”.
Powiedział, że na posiedzeniu komisji 15 listopada padła propozycja, aby obniżyć cenę skupu żyta,
stosowaną przy obliczaniu podatku rolnego na 2012 rok do kwoty 70 złotych 18 groszy.
Przewodniczący zaproponował wprowadzenie tej uchwały w punkcie 7/5 porządku obrad po uchwale
dotyczącej podatku od nieruchomości.
Ponadto na posiedzeniu Komisji Pan Wójt przedstawił jeszcze jeden projekt uchwały. Była to uchwała
w sprawie kierunku działania Wójta Gminy Ostrowice w zakresie zawarcia umowy wykonawczej
o rekompensatę dotyczącą realizacji inwestycji pn. „Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania
Odpadami w Słajsinie, gmina Nowogard”. Przewodniczący zaproponował wprowadzenie tej uchwały
w punkcie 7/10 porządku obrad.
Trzecia propozycja zmiany porządku obrad dotyczyła wprowadzenia dwóch uchwał:

- w punkcie 7/11 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na
własność Gminy Ostrowice (działka nr 74 obręb geodezyjny Smołdzięcino);
- w punkcie 7/12 uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność Gminy
Ostrowice (działka nr 559 obręb geodezyjny Nowe Worowo).
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad.
Głosowanie nad zmianą porządku obrad przedstawia się następująco:
Za przyjęciem zmiany porządku obrad głosowało 13 radnych.
Punkt 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady Jan Błachuta poinformował, że protokół z Sesji VI, która odbyła się
31.08.2011 r. był dostępny dla radnych w biurze rady i radni nie wnieśli do niego uwag. W związku
z tym zaproponował przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji bez odczytywania.
Za przyjęciem protokołu Nr VI/11 z 31.08.2011 r. głosowało 13 radnych.
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:
- organizowano realizację programu „Azbest 2011” wystąpiono do potencjalnie zainteresowanych
mieszkańców, zebrano deklaracje mieszkańców, przygotowano wniosek do wojewódzkiego funduszu
Gmina otrzymała dotację z Funduszu, podpisano umowy i aneksy z WFOŚ, zorganizowano przetarg,
wybrano wykonawcę, podpisano umowy, zebrano azbest, złożono wniosek o płatność;
zainteresowanie mieszkańców nie było takie jakiego się spodziewano, dlatego że w sumie zebrano
około 5% azbestu, który jest w gminie (zebrano 47 ton (2,tys m2) a w gminie jest ogółem 934 tony –
51.900 m2). W przyszłym roku planowany jest dodatkowy nabór, przewidywana jest możliwość
uzyskania preferencyjnego kredytu na nowy dach, kredyt udzielany byłby na 7 lat na 2% z Banku
Ochrony Środowiska. Po nowym roku będą organizowane informacyjne zebrania wiejskie w tej
sprawie;
- brał udział w zebraniach wiejskich w Bornym, Ostrowicach, Chlebowie, Nowym Worowie dotyczące
funduszu sołeckiego oraz realizowanych inwestycji;
- wraz z Przewodniczącym Rady oraz Radną Bożeną Kulicz spotkał się w Bolegorzynie z Panem
Premierem Donaldem Tuskiem, co zaowocowało spotkaniem z wojewodą;
- razem z Panią Skarbnik Wójt Gminy podpisał stosowne dokumenty, z obligacji, w sprawie których
rada podejmowała uchwałę 5,800 emisję obligacji, rozpisano na 3 mln na pozostałą kwotę po nowym
roku
-brał udział w uroczystościach z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
- brał udział w posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Drawsku Pomorskim;
-udało się podpisać porozumienie w formie aktu notarialnego z Panem Warskim w sprawie
służebności gruntu uzgodniono przebieg kanalizacji i wykorzystanie estakady;
- na wniosek Radnego Rady Powiatu Pana Ireneusza Adamczyka zorganizowano objazd po drogach
powiatowych w gminie, w którym uczestniczył wicestarosta oraz dyrektor zarządu dróg powiatowych
Pan Kot; dyrektor zarządu dróg zadeklarował, że planowany jest remont mostu na drodze do
Gawrońca opracowują projekt i wniosek na pozyskanie środków finansowych z rezerwy z generalnej
dyrekcji dróg publicznych, w dzisiejszej sesji Pan Kot nie mógł uczestniczyć, jeżeli będzie miał wolny
termin to na następna sesję chętnie przyjedzie;
-boisko w ramach programu Orlik 2012 - realizacja dobiega końca;
- wodociąg Nowe Worowo – Smołdzęcino są już prace przy uruchomianiu pompowni;

- wszystkie stacje uzdatniania wody już pracują, w Ostrowicach ten środek, który miał być dodawany,
aby oczyścić rury już jest zainstalowany i pracuje, badania wody zgodnie z harmonogramem są
realizowane;
- składano wnioski do lokalnej Grupy Rybackiej w ramach Programu Operacyjnego RYBY, z Gminy
Ostrowice zyskały akceptację dwa wnioski – na 8 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków
w miejscowości Płocie jako ochrona zlewni jeziora Siecino oraz kąpielisko w Bolegorzynie;
- brał udział w posiedzeniu Zarządu OSP, na którym omówiono zjazd powiatowy i plany na przyszły
rok;
- uczestniczył w konwencie wójtów i burmistrzów, na którym omówiono wspólnie z urzędem pracy
wystąpienie o środki finansowe z rezerwy funduszu pracy na program specjalny, dotyczący prac
interwencyjnych, staży w szkole i dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy. Jeżeli nie uda się tych
pieniędzy teraz uzyskać, to po nowym roku fundusz pracy będzie miał tych środków na poziomie tym
samym, co w roku bieżącym. Jakieś dodatkowe środki będzie można pozyskiwać dopiero przez
ministerstwo pracy;
- zorganizowano nabór wniosków realizowany przez LGD Partnerstwo Drawy w Złocieńcu w ramach
programu „Działaj Lokalnie”; z Gminy Ostrowice dofinansowanie otrzymały 4 wnioski: ogródek
jordanowski w Chlebowie, „Młode pokolenie dba o otoczenie” warsztaty w Nowym Worowie,
warsztaty kulinarne w Smołdzęcinie i stowarzyszenie Muzeum PGR „Cudze chwalicie swego nie
znacie”. W Chlebowie ogródek jest już ukończony, jutro uroczyste otwarcie. We wszystkie projekty
wkład gminy wyniósł 4 tys. zł, dotacja z LGD 8 tys.;
- w szkołach realizowany jest projekt indywidualizacja nauczania, w którym bierze udział 66 uczniów
z klas I-III szkoły podstawowej, uczestniczą uczniowie z 2 grup: z trudnościami i zdolni, szkoły
doposażą bazę w pomoce dydaktyczne, odbywają się zajęcia dodatkowe: zajęcia dla dzieci ze
specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym również zagrożonych ryzykiem dysleksji,
zajęcia dla dzieci z trudnościami matematycznymi, logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju
mowy, z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, rozwijające zainteresowania uczniów
szczególnie uzdolnionych matematycznie i przyrodniczo.
-na polecenie komendanta powiatowego PSP w Drawsku Pomorskim odbył się przegląd jednostek
OSP, protokoły są obszerne, więc są do zapoznania się. Jednostki przygotowały się należycie,
wymagają poprawy wyposażenia w środki ochrony indywidualnej (jednostka Chlebowo), remont
strażnic (jednostki Nowe Worowo, Chlebowo), doposażyć jednostki w sprzęt ratowniczy, piły
spalinowe. Najlepiej wypadła jednostka Ostrowice, następnie Nowe Worowo, jednostka Chlebowo
niedawno weszła w dysponowanie działań bojowych;
- interpelacje Radnego Pana Józefa Wicherka oraz Pani sołtys Marleny Grabowskiej zostały
skierowane do Zarządu Dróg Powiatowych. Pan Wacław Micewski Wójt Gminy przedstawił
odpowiedzi udzielone przez Zarząd Dróg Powiatowych.
Punkt 5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między Sesjami.
Przewodniczący poinformował, że w okresie między sesjami 15 listopada odbyło się jedno
wspólne posiedzenie Komisji Rady, na którym omówiono projekty uchwał na dzisiejszą sesję.
Poinformował również, że w okresie między sesjami pełnił w systemie zmianowym z Panią
Haliną Radlińską Wiceprzewodniczącą Rady dyżury w biurze rady. Dnia 6 października zgłosiła się
Pani Weronika Czerepaniak. Przedstawiła swoje zastrzeżenia do funkcjonowania świetlicy
w miejscowości Borne. Kolejne wnioski Pani Czerepaniak złożyła u Pani Sekretarz. Całość sprawy
została przekazana do Pani Mecenas. Po zakończeniu postępowania powyższa sprawa zostanie
przedstawiona Radzie.
Uczestniczył w Sesji powiatowej, na której omawiano sprawę szpitala powiatowego
w Drawsku Pomorskim. Zgłosiło się kilka podmiotów zainteresowanych dzierżawą szpitala.
Brał udział w dożynkach gminnych i z Panią Wiceprzewodniczącą w dożynkach powiatowych.
Podziękował i złożył gratulacje Pani Borowiak I miejsce w konkursie stoisk na dożynkach gminnych.

Sukces odniosło sołectwo Chlebowo zajmując I miejsce za stoisko na dożynkach powiatowych.
Przewodniczący złożył gratulacje Pani Myślińskiej oraz przedstawicielom sołectwa Chlebowo.
Przewodniczący Rady Pan Jan Błachuta uczestniczył również w uroczystym przekazaniu
samochodów strażackich dla jednostek OSP Nowe Worowo i OSP Chlebowo, zorganizowanym
w Nowym Worowie. Zaszczycił swoją obecnością generał straży pożarnej Kowalski.
Razem z Panią Wiceprzewodniczącą odwiedził Panią Edytę Pojasek - przekazano jej
ufundowane przez Radnych stypendium.
Przewodniczący poinformował, że wpłynęły analizy oświadczeń majątkowych, złożonych
przez Radnych oraz inne osoby zobowiązane. Takiej analizy musi dokonać każdy podmiot, któremu
złożono oświadczenie, a więc Urząd Skarbowy, Wojewoda Zachodniopomorski, Wójt Gminy oraz
Przewodniczący Rady. Ze wszystkimi tymi dokumentami można zapoznać się biurze rady.
Przewodniczący odczytał analizę oświadczeń sporządzoną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego
w Drawsku Pomorskim, ponieważ jest najobszerniejsza i najdokładniejsza.
Punkt 6. Pytania i wnioski.
Radna Urszula Mroczek – podziękowała za plac zabaw i zgłosiła następujące problemy:
2 lampy koło hydroforni są zasłonięte gałęziami i jest ciemno nie spełniają swojej roli, bo światło się
nawet nie przebija, piec na świetlicy wykonawca ociąga się ze sprawdzeniem dym idzie przez piec
a nie do komina, droga przez pole koło jeziora jest niedostępna a są tam teraz osoby które z niej będą
korzystać, darczyńca ufundował na świetlicę telewizor, czy można kupić jakiś przekaz satelitarny, żeby
móc go użytkować.
Wójt Gminy odpowiedział, że możliwość jest.
Radny Józef Wicherek – podziękował za 2 przyczepy. Poprosił o przestawienie hydrantu bliżej
hydroforni bo tam byłby plac zabaw, remont przystanku autobusowego.
Wiceprzewodnicząca Rady Halina Radlińska – zgłosiła następujące sprawy: remont dróg
powiatowych Nowe Worowo – Gawroniec: droga jest w opłakanym stanie, Wiceprzewodnicząca
zwróciła uwagę na korony drzew na tej drodze wymagają prześwietlenia jest tam masę suchych
gałęzi, które opadają i zagrażają bezpieczeństwu, dalszy remont pobocza Skąpe – Cieszyno,
oświetlenie uliczne 2 lampy jedna przy cmentarzu i druga lampa wyjazd w kierunku Połczyna oraz
naprawa lampy przy zabudowaniach Pani Suruda, przystanek PKS czy będzie dalszy remont?
Pani Marlena Grabowska Sołtys Nowego Worowa powiedziała, że remont jest robiony, nie
ma w tej chwili pracowników
Wiceprzewodnicząca Rady Halina Radlińska opał do świetlicy wiejskiej trzeba opalać i
zabezpieczyć dach,
Pani Marlena Grabowska Sołtys Nowego Worowa dodała że piec działa ale trzeba dokupić
ruszta.
Wiceprzewodnicząca Rady Halina Radlińska poinformowała że zawiązało się koło emerytów i
rencistów należy 47 osób trzeba si ę zastanowić gdzie emeryci i renciści mogą się spotykać. Na razie
spotkania odbywają się w świetlicy strażackiej 26 listopada jest pierwsza impreza.
Radna Bożena Kulicz – droga Nowe Worowo – Kluczewo pobocze jest zasłonięte suchymi
gałęziami, drzewa przy tej drodze są zaznaczone do wycięcia czy gmina może pisać do zarządu dróg o
pozyskanie tego drewna droga pod blokami jest nieprzejezdna. fundusz sołecki nie można
wykorzystać a jest już listopad po co uchwalać jak nie można skorzystać, nie ma palacza na świetlicy
nie ma świetlicowej,

Przewodniczący Rady Jan Błachuta odpowiedział, że w sprawie wycinanych na drodze drzew
rozmawiał z zarządem dróg i to że drzewa są zaznaczone na czerwono to jeszcze nie oznacza że
zostaną wycięte jest taka procedura że zaznaczają robią zdjęcia a szczecin wydaje decyzję
zezwolenie.
Wiceprzewodnicząca Rady Halina Radlińska zapytała jak to jest na dzień dzisiejszy z wycinką
topoli ze względu na to ze są alergiczne
Wójt Gminy odpowiedział, że obowiązuje procedura uzyskania zezwolenia.
Pani Krystyna Piwowarska powiedziała, że na drodze do Gronowa są wycięte krzaki i zostawione przy
drodze poukładane blisko drogi, koło kościoła samochód zawraca po dzieci do szkoły dzieci nie mają
gdzie się schować chowają się w budce, gdzie stoją kosze na śmieci.
Radna Urszula Mroczek poruszyła sprawę zabezpieczenia obory po PGR w Dołgim stwarza zagrożenie
Radny Stanisław Bodnar przy budynku gospodarczym był hydrant, jest zlikwidowany, przystanek PKS
jest otwarty bez oszklenia.
Pani Agnieszka Szumska sołtys Smołdzęcina remont drogi gminnej do Państwa Gawrońskich,
przyczepa piachu w miejscu gdzie zawraca autobus sykolnz (przy świetlicy wiejskiej) jest za wysoki
krawężnik, jakieś zadaszenie dla dzieci czekających na autobus.
Radna Bożena Kulicz poprosiła o zapewnienie środków finansowych na mikołajki 6 grudnia z
funduszu sołeckiego
Pani Anna Opala sołtys Płoci powiedziała, że na świetlicy w Cieminku nie ma dobrego
ogrzewania, drewna na opał, nie jest ogrzewana i trzeba palić 3 dni żeby posiedzieć 2 godziny.
Prywatnie daje swój opał. Brakuje palacza i świetlicowej.
Radna Urszula Mroczek stwierdziła, że świetlicowa się nie sprawdzi chyba że 2 godziny
popołudniu. Nie ma zainteresowania wśród dzieci i młodzieży.
Radny Stanisław Krasoń powiedział, że jest sołtysem od 13 lat i jest drzewo świetlicowe nie
prywatne na potrzeby świetlicy, jak jest sołecka impreza to osobiście zawsze wszystko szykuje i pali.
Jeżeli spotyka się stowarzyszenie to sami powinni zadbać o drewno i palenie.
Radna Bożena Kulicz opuściła obrady.
Radny Andrzej Szynal opuścił obrady. Stan Radnych na Sali – 11 osób.

Punkt 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) rozpatrzenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu
realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 roku;
Projekt uchwały przedstawiła Pani Krystyna Kamińska Skarbnik Gminy.
Uchwała Nr VII/57/11 w sprawie rozpatrzenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 roku;
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:

Za podjęciem uchwały głosowało 11 Radnych (jednogłośnie). Przewodniczący Rady Jan Błachuta
stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.
2) w sprawie rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku;

Skarbnik Gminy Pani Krystyna Kamińska przedstawiła projekt uchwały.
Uchwała Nr VII/ 58 /11 w sprawie rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za
I półrocze 2011 roku;
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 11 Radnych (jednogłośnie). Przewodniczący Rady Jan Błachuta
stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.
3) rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy
Ostrowice za I półrocze 2011 r.;
Projekt uchwały przedstawiła Pani Krystyna Kamińska Skarbnik Gminy.
Uchwała Nr VII/ 59 /11 w sprawie rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Ostrowice za I półrocze 2011 r.;
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 11 Radnych (jednogłośnie). Przewodniczący Rady Jan
Błachuta stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu
4) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok;
Projekt uchwały przedstawiła Pani Katarzyna Szynal.
Uchwała Nr VII/ 60/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012
rok;
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 11 Radnych (jednogłośnie). Przewodniczący Rady Jan
Błachuta stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu
5) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2012 r.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Katarzyna Szynal.
Uchwała Nr VII/ 61 /11 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
na 2012 r.
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 11 Radnych (jednogłośnie). Przewodniczący Rady Jan
Błachuta stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu
6) w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Katarzyna Szynal.
Uchwała Nr VII/62/11 w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych dotyczących
podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego;
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 11 Radnych (jednogłośnie). Przewodniczący Rady Jan
Błachuta stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.
7) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok;
Projekt uchwały przedstawiła Pani Katarzyna Szynal.
Uchwała Nr VII/63/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2012 rok.
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 11 Radnych (jednogłośnie). Przewodniczący Rady Jan
Błachuta stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu
8) w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami;
Projekt uchwały przedstawiła Pani Edyta Jawdyńska.

Uchwała Nr VII/ 64/11 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami;
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 11 Radnych (jednogłośnie). Przewodniczący Rady Jan
Błachuta stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu
9) w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Celowego Związku Gmin R – XXI.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Halina Radlińska Wiceprzewodnicząca Rady.
Radna Renata Perenc zapytała ile płacimy za należenie do związku?
Wiceprzewodnicząca odpowiedziała, że 3 zł od osoby za 2011 r. – 8604 zł.
Uchwała Nr VII/ 65/11 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Celowego Związku Gmin R – XXI.
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 11 Radnych (jednogłośnie). Przewodniczący Rady Jan
Błachuta stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu
10) w sprawie kierunku działania Wójta Gminy Ostrowice w zakresie zawarcia umowy wykonawczej
o rekompensatę dotyczącą realizacji inwestycji pn. „Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania
Odpadami w Słajsinie, gmina Nowogard”.
Projekt uchwały przedstawił Pan Jan Błachuta Przewodniczący Rady.

Uchwała Nr VII/66/11 w sprawie kierunku działania Wójta Gminy Ostrowice w zakresie zawarcia
umowy wykonawczej o rekompensatę dotyczącą realizacji inwestycji pn. „Budowa Regionalnego
Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gmina Nowogard”.
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 11 Radnych (jednogłośnie). Przewodniczący Rady Jan
Błachuta stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

11) uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność
Gminy Ostrowice (działka nr 74 obręb geodezyjny Smołdzięcino);
Projekt uchwały przedstawiła Pani Janina Januszkiewicz Sekretarz Gminy.
Uchwała Nr VII/67/11 zmieniająca uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na
własność Gminy Ostrowice
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 11 Radnych (jednogłośnie). Przewodniczący Rady Jan
Błachuta stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu
12) w sprawie w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność Gminy Ostrowice
(działka nr 559 obręb geodezyjny Nowe Worowo).
Projekt uchwały przedstawiła Pani Janina Januszkiewicz Sekretarz Gminy.
Uchwała Nr VII/68/11 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność Gminy
Ostrowice.
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 11 Radnych (jednogłośnie). Przewodniczący Rady Jan
Błachuta stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.
Punkt 9. Wolne głosy, komunikaty.
Radny Roman Kopeć zapytał, co z apteką w Ostrowicach?
Wójt Gminy odpowiedział, że najemca miał uregulować zadłużenie do 15 –tego nie zrobił tego, więc
rozwiążemy umowę. Jest osoba zainteresowana prowadzeniem.
Radny Roman Kopeć zapytał czy po zakończeniu orlika będzie robione boisko?
Wójt Gminy odpowiedział, że do końca listopada Orlik ma być skończony, będzie uroczyste otwarcie.
Będziemy chcieli zrobić tak, aby to małe boisko również funkcjonowało.
Pani Janina Januszkiewicz Sekretarz Gminy poinformowała, że 27 listopada odbędą się wybory na
radnego, 287 listopada zostanie obsadzony mandat, w ciągu 14 dni komisarz zatwierdzi wybory.
Wójt Gminy poinformował, że w połowie grudnia będzie budżet, planowane jest posiedzenie komisji
7-10-tego grudnia sesja ok. 15-tego.

Wiceprzewodnicząca Rady Halina Radlińska zgłosiła wniosek o wykup działki naprzeciw cmentarza.
Wiceprzewodnicząca wnioskowała żeby wystąpić do Agencji o wykup tej ziemi, to jest 20 arów to
kosztowałoby ze 3 tys.
Radny Roman Kopeć zgłosił że droga przy cmentarzu jest nieprzejezdna, nie można wjechać żeby
zaparkować samochód.
Radny Józef Wicherek zgłosił że dwie czereśnie w parku w Jeleninie zagrażają bezpieczeństwu, są
suche, jedno z tych drzew jest pochylone.
Radna Jolanta Okoń zapytała, co będzie ze sprawą Pani Czerepaniak? Czy działka będzie grodzona?
Pani Helena Karczewska – powiedziała, że niedawno była sytuacja, że ktoś tam wjechał i znowu Pani
Czerepaniak go wyprosiła.
Wójt Gminy Wacław Micewski powiedział, że postawimy ogrodzenie, żeby nie było problemu. Pan
geodeta znalazł materiały archiwalne i ten dojazd jest od tej drogi, tak jak teraz jest, tylko są
dokładne granice. Mniej więc tak, jak jest wyjeżdżona ta droga teraz, kwestia przesunięcia o 0,5 m do
1 m w prawo lub w lewo. Jak się odgrodzi, to nie będzie problemu. Tam dalej jest działka gminna,
którą użytkuje Pan Mirowski. Paliki będą wbite, geodeta to zrobi, płotek postawimy, żeby odgrodzić
te nieruchomości. A poza tym Pani Mecenas pracuje nad sprawą.
Pani Marlena Grabowska sołtys Nowego Worowa poruszyła kwestię drugiego przystanku PKS,
zgłosiła prośbę aby na przyszły rok był robiony wykaz kto ile ma podatku, bo ludzie gubią nakazy.
Pani Katarzyna Szynal wyjaśniła, że była zmiana programu i z tego względu pierwszy raz nie było
wykazów, od przyszłego roku już będą. Poprosiła również o informację, kiedy są wywożone plastiki
i szkło - w jakie dni.
Wiceprzewodnicząca Rady Halina Radlińska wnioskowała o nowe tabliczki z nazwami ulic, bo te co
są to są nieczytelne. Numeracja na tabliczce na kolonię w stronę boiska jest zła numeracja, za mało
jest wykazanych na niej numerów posesji.
Pani Agnieszka Szumska sołtys Smołdzęcina powiedziała, że sołectwo Smołdzęcino z funduszu
sołeckiego ma przeznaczone 5,5 tys. na ogrzewanie świetlicy, tak kwota wystarczy na materiał ale
trzeba jeszcze 1,5 tys. zł na wykonanie. Złożyła prośbę o wsparcie finansowe przez Pana Wójta.
Wójt Gminy Wacław Micewski przypomniał sołtysom, że są zobowiązani zbierać jako inkasenci
opłatę targową. Sprzedający musi opłatę wnieść przed rozpoczęciem sprzedaży.
Radna Renata Perenc zapytała, czy też osoby rozwożące gaz są zobowiązane wnosić taką opłatę?
Wójt Gminy odpowiedział, że ustali czy sprzedaż butli powinna być tak traktowana.
Pani Ewa Jagieła sołtys Przytonia zgłosiła prośbę o wymianę drzwi wejściowych zewnętrznych na
świetlicę otwierają się same.

Punkt 9. Zamknięcie sesji.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący zamknął VII Sesję Rady Gminy
Ostrowice.

