PROTOKÓŁ Nr VIII/11
Z SESJI RADY GMINY OSTROWICE
W DNIU 14.12.2011 r.
Punkt 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Błachuta o godz. 1000 otworzył VIII 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 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 VIII Sesji:
♦ Porządek obrad sesji przedstawiał się następująco:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1)
2)
VII.
VIII.
1)
2)
3)
4)
IX.
X.

Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Ślubowanie Radnego Rady Gminy Ostrowice.
Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.
Informacja z działalności:
Komisji Rady w okresie między sesjami.
Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między Sesjami.
Pytania i wnioski.
Podjęcie uchwał w sprawie:
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowice na 2012 rok;
uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ostrowice na lata 2012-2023;
wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej;
przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ostrowice oraz planów pracy Komisji Rady Gminy
Ostrowice na 2012 rok.
Wolne głosy, komunikaty.
Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady zaproponował zmianę porządku obrad w punkcie „podjęcie uchwał”.
Na posiedzeniu Komisji Pan Wójt przedstawił jeszcze jeden projekt uchwały. Była to uchwała w
sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu. Przewodniczący
zaproponował wprowadzenie tej uchwały w punkcie 8/3 porządku obrad. Ponadto na posiedzeniu
komisji dyskutowano na temat wysokości diet dla sołtysów. W związku z tym Przewodniczący
zaproponował wprowadzenie stosownej uchwały w punkcie 8/6.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad.
Głosowanie nad zmianą porządku obrad przedstawia się następująco:
Za przyjęciem zmiany porządku obrad głosowało 15 radnych.
Punkt 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Przewodniczący Rady Jan Błachuta poinformował, że protokół z Sesji VII, która odbyła się
18.11.2011 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 VII/11 z 14.12.2011 r. głosowało 15 radnych.

Punkt 4. Ślubowanie Radnego Rady Gminy Ostrowice.
Radny Andrzej Bielawski złożył ślubowanie Radnego Rady Gminy. Przewodniczący
pogratulował Radnemu objęcia mandatu.
Punkt 5. 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 otwarciu ogródka jordanowskiego w m. Chlebowo: sołectwo dostało dofinansowanie
z „Działaj Lokalnie” i ten obiekt, który będzie służył społeczności został wykonany dosyć solidnie,
społeczność uczestniczyła licznie w uroczystości;
- uczestniczył w walnym zgromadzeniu LGR RYBY Partnerstwo Drawy, na którym ustalono parytety
każda gmina dostanie udział w środkach wyliczony statystycznie;
- brał udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostrowice;
- brał udział w spotkaniu z sołtysami;
- zorganizowano powiatowa gale wolontariatu, która odbyła się w Siemczynie z inicjatywy starosty
powiatu, 2 osoby z Gminy Ostrowice zostały wyróżnione: Pani Maria Jeleńska z Ostrowic i Pani Maria
Jaśko z Siecina. Co roku będą spotkania w kolejnych gminach;
- brał udział w konferencji szkoleniowej regulacje prawne dot. odpadów stałych; zasygnalizowano
problemy m.in. jakie obowiązki będzie realizował związek R-XXI a jakie Gminy; nie ma na razie w tej
kwestii jednoznacznej interpretacji, związek przejmuje obowiązki gmin w zakresie odpadów a związek
sygnalizuje, że nie byłby w stanie tych nowych obowiązków realizować;
- spotkał się z dyrektorami szkół odnośnie oferty cateringowej, którą złożył szpital drawski na
dożywianie, gminy korzystają np. w zakresie opieki społecznej;
- zasygnalizował dyrektorom szkół kwestię demografii w szkołach;
- brał udział w spotkaniu samorządowym u prezydenta Koszalina, dotyczącym pozyskiwania
inwestorów;
- brał udział w spotkaniu z Burmistrzem Drawska Pomorskiego dot. wspólnej grupy zakupowej energii
elektrycznej; ponadto wpłynęła oferta z zakładu energetycznego, dotycząca promocyjnego zakupu
energii elektrycznej;
- uzgodniono aneksy z RPO i PROW: chodziło o przesunięcia w zakresie rzeczowym i w
harmonogramie w terminach; z PROW będzie aneks 22 grudnia; dopiero zweryfikowano przetarg,
który odbył się ok. 1,5 roku temu;
- Orlik jest na ukończeniu, jeszcze będzie zrobione dojście, teraz jest robione przyłącze kanalizacyjne;
- zakończono wodociąg Nowe Worowo – Smołdzęcino, teraz wykonywane są roboty elektryczne,

- z Przewodniczącym Rady uczestniczył w jubileuszu 65-lecia jednostki OSP Ostrowice i jednocześnie
przekazaniu samochodu po karosacji; w uroczystości brali udział przedstawiciele wojewódzkich
władz związku, przedstawiciele komendy powiatowej, WFOŚ, i inni zaproszeni goście;
- opinia z RIO do budżetu jest pozytywna, bez zastrzeżeń i uwag, Wójt Gminy podziękował Pani
Skarbnik;
- poinformował, że wpłynęło podanie Rady Sołeckiej w Bornym w sprawie organizacji sylwestra; po
zasięgnięciu opinii prawnika nie ma powodu, żeby odmówić ludziom sylwestra.

Punkt 6. Informacja z działalności:
1) Komisji Rady w okresie między sesjami.
Sprawozdanie złożyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Renata Perenc.
Przewodnicząca poinformowała, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się 29 listopada. Tematem
posiedzenia była gospodarka odpadami od przyszłego roku. Ponadto omówiono podatki od osób
fizycznych i prawnych, podatek rolny, podatek od działalności gospodarczej – przypis, realizacja,
umorzenia i zaległości. Podatek rolny od przyszłego roku wzrośnie prawie dwukrotnie. Niepokojące
są zaległości. Komisja zajmowała się również sprawą oświaty - demografia, porównanie kosztów
funkcjonowania szkół, różnice finansowe i przyczyny tych różnic. Przewodnicząca komisji
poinformowała, że Komisja wnioskuje o zebranie wszystkich komisji i zaproszenie dyrektorów szkół,
żeby omówić sytuację szkół w styczniu. Komisja zapoznała się z planem zagospodarowania
przestrzennego Nowego Worowa: działka za salą w Nowym Worowie. Pani Urszula Wasiak kierownik
opieki społecznej omówiła zasady i rodzaje przyznawanych świadczeń z GOPS.
2) Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między Sesjami.
Poinformował, że w okresie między sesjami 12 grudnia odbyło się jedno wspólne posiedzenie
Komisji Rady, na którym omówiono projekty uchwał na dzisiejszą sesję.
Poinformował, że w okresie między sesjami pełnił w systemie zmianowym z Panią Haliną
Radlińską Wiceprzewodniczącą Rady dyżury w biurze rady. Na dyżurze zgłosiły się 2 osoby, a do Pani
Wiceprzewodniczącej 1 osoba.
Uczestniczył w obchodach Dnia Pracownika Socjalnego, które odbyły się 18 listopada w kinie
„Mewa” w Złocieńcu. Uczestniczyli również pracownicy GOPS Ostrowice.
Brał udział w konferencji w Kaliszu Pomorskim – Aktywność Twoją Szansą. Omawiano
sytuacje na rynku pracy w województwie, powiecie oraz w gminie Kalisz Pomorski.
3 grudnia odbyły się w Ostrowicach obchody 65-lecia straży oraz uroczyste przekazanie
samochodu strażackiego.
Uczestniczył w spotkaniu, na którym zawiązano koło emerytów i rencistów w Ostrowicach.
Uczestniczyli przedstawiciele koła z Drawska Pom. Inicjatorem jest Pani Jeleńska. Koło ma działać od
2 stycznia.
W dniu wczorajszym wziął udział w szkoleniu poświęconym organizowaniu pracy Rady
Gminy, które odbyło się w Szczecinie. Przewodniczący wspomniał że Radny jest zobowiązany
uczestniczyć w sesji oraz brać udział w głosowaniu. Za to otrzymuje dietę.

Punkt 7. Pytania i wnioski.
Radna Urszula Mroczek – powiedziała, że pieniądze z funduszu sołeckiego są przeznaczone na
remont placu przy cmentarzu i 3,5 tys. na drogę. Której drogi dotyczy remont? Czy to tylko środki z
funduszu, czy urząd gminy też będzie uczestniczył finansowo? Czy został przekazany już grunt na
kąpielisko
w Dołgim?

Wiceprzewodnicząca Rady Halina Radlińska – poruszyła sprawę remontu dróg na terenie Nowego
Worowa oraz sprawę oświetlenie na terenie Nowego Worowa (ul Kopernika, ul. Młynarska)
Radna Bożena Kulicz – zapytała czy droga do bloków zostanie naprawiona?
Radny Jan Doroń - poruszył problem lampy, która jest do naprawienia i jest usytuowana na
prywatnej posesji i nie mogą pracownicy energetyki tam wejść.
Wiceprzewodnicząca Rady Halina Radlińska powiedziała, że sprawa jest ustalona z pracownikiem
Panią Krywulko.
Radny Roman Kopeć zapytał o aptekę.
Radny Józef Wicherek – zapytał, czy będą środki z funduszu sołeckiego na zakup kosiarki? Czy gmina
zapłaci za barak? Poruszył problem remontu drogi do Jelenina - trzeba więcej materiału (gruzu).
Wiceprzewodnicząca Rady Halina Radlińska wnioskowała o zaproszenie kolejny raz Dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych na sesję.
Radna Urszula Mroczek – zgłosiła prośbę o ekspertyzę komina na świetlicy w Dołgim.
Radny Roman Kopeć zapytał o podłączenie ścieków na Orliku. Wójt Gminy wyjaśnił sposób
podłączenia kanalizacji oraz przyczyny wyboru tego sposobu.

Punkt 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowice na 2012 rok;
Projekt uchwały przedstawiła Pani Krystyna Kamińska Skarbnik Gminy. Pani Skarbnik przedstawiła
również opinię RIO na temat budżetu.
Uchwała Nr VIII/ 69/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowice na 2012 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 uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ostrowice na lata
2012-2023;

Skarbnik Gminy Pani Krystyna Kamińska przedstawiła opinię RIO w sprawie uchwały oraz projekt
uchwały.
Uchwała Nr VIII/70 /11 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Ostrowice na lata 2012-2023;
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.

Obrady opuścił Radny Andrzej Buszta.

3) w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu
Projekt uchwały przedstawiła Pani Krystyna Kamińska Skarbnik Gminy.
Uchwała Nr VIII/ 71 /11 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych (jednogłośnie). Przewodniczący Rady Jan Błachuta
stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Jan Błachuta stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego
protokołu.

4) w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady.
Uchwała Nr VIII/72/11 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości
zabudowanej
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych (jednogłośnie). Przewodniczący Rady Jan Błachuta
stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Jan Błachuta stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego
protokołu.
5) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ostrowice oraz planów pracy Komisji Rady Gminy
Ostrowice na 2012 rok
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady.
Do projektu wniesiono następujące poprawki: Radna Urszula Mroczek przeniesienie kalendarza
imprez na styczeń oraz dopisanie spotkania z komendantem straży oraz przedstawicielami policji.
Radna Jolanta Okoń wpisać sprawozdania strażnika gminnego raz na kwartał, a nie na miesiąc.
Radni przyjęli zaproponowane poprawki bez uwag.

Uchwała Nr VIII/73/11 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ostrowice oraz planów pracy
Komisji Rady Gminy Ostrowice na 2012 rok.
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych (jednogłośnie). Przewodniczący Rady Jan Błachuta
stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

6) w sprawie określenia wysokości diet dla sołtysów
Radni otrzymali zestawienia diet sołtysów w innych gminach i wykaz prowizji sołtysów w gminie.
Propozycja Przewodniczącego Rady podwyższenie diety do 130 zł za sesję.
Pani Anna Opala wnioskowała o ryczałt miesięczny dla sołtysów.
Pani Janina Januszkiewicz Sekretarz Gminy wyjaśniła, że jeżeli sołtys uczestniczy na zlecenie gminy
np. w szkoleniu to jest rozliczany na podstawie faktycznie poniesionych kosztów na podstawie
rachunku kosztów podróży.
Przewodniczący Rady poinformował, że ze względu na konieczność dokładnego sprawdzenia
możliwości połączenia ryczałtu i diety Pan Wójt poprosi o przeniesienie tematu na następną sesję.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń do propozycji.
Radny Andrzej Bielawski zadeklarował chęć uczestniczenia w Komisji Rewizyjnej. Na następnej sesji
będzie uchwała w sprawie powołania Radnego do tej Komisji.

Punkt 9. Wolne głosy, komunikaty.
Radna Jolanta Okoń poruszyła sprawę sprzedaży mieszkań gminnych najemcom. Zapytała, czy Radni
coś o tym wiedzą?
Przewodniczący Rady odpowiedział, że musi być uchwała Rady odnośnie sprzedaży.
Wójt Gminy Wacław Micewski wyjaśnił, że funkcjonuje uchwała Rady Gminy w sprawie sprzedazy
mieszkań gminnych najemcom i najemca może kupić bez szczególnej uchwały, każdorazowo jest na
tablicy wywieszana informacja o planowanej sprzedaży. A inne lokale - to Rada podejmuje uchwałę o
sprzedaży.
Radna Jolanta Okoń wyjaśniła, że chodzi o mieszkanie Pani Lutz w Bornym. Złożyła podanie a nie
dostała odpowiedzi.
Wójt Gminy Wacław Micewski wyjaśnił szczegóły sprawy.
Wójt Gminy Wacław Micewski, odnośnie pytań i wniosków, powiedział, że:
- kąpielisko w Dołgim: dokumenty są w Agencji czekamy na odpowiedź,
- punkt świetlny lampy w Nowym Worowie: było zgłaszane kilka razy, będzie sprawdzone,
- apteka: sprawa jest w toku , najemca do jutra ma się rozliczyć.
Wiceprzewodnicząca Rady Halina Radlińska – poruszyła sprawę bezpieczeństwa dzieci przy szkole w
Nowym Worowie i umieszczenie zwalniaczy na drodze, Poruszyła również kwestię hałasowania
nocnego przez psy.
Radna Bożena Kulicz poruszyła sprawę przystaneku w Bolegorzynie i bezpieczeństwo dzieci:
wnioskowała o postawienie znaku lub progu zwalniającego;
Radna Renata Perenc zgłosiła prośbę o przywrócenie przystaneku na ul. Kopernika w Nowym
Worowie.

Wiceprzewodnicząca Rady Halina Radlińska powiedziała, że 7.500 zł sołectwo Nowe Worowo
przeznaczyło na remont świetlicy wiejskiej z funduszu sołeckiego. zapytała,
czy będą jakieś
dodatkowe pieniądze na ten remont?
Punkt 10. Zamknięcie sesji.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący zamknął VIII Sesję Rady Gminy
Ostrowice.

