RG.0002.1.2011.KW
PROTOKÓŁ Nr IV/11
Z SESJI RADY GMINY OSTROWICE
W DNIU 29.03.2011 r.
Punkt 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Błachuta o godz. 1000 otworzył IV Sesję Rady Gminy
i po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności, w Sesji uczestniczy
14 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 IV 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) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminy Ostrowice;
2) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ostrowice;
3) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015
4) zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostrowice;
5) zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostrowice;
6) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przytoń na lata 2011 – 2018;
7) przystąpienia Gminy Ostrowice do realizacji projektu pod nazwą „Akademia Przedszkolaka”
współfinansowanego z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013;
8) określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej;
9) nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Ostrowice”;
10) wyznaczenia delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania;
11) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ostrowice oraz planów pracy Komisji Rady
Gminy Ostrowice na 2011 rok.
12) zmian w budżecie gminy na 2011 rok;
13) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ostrowice na lata 2011 – 2023;
14) utworzenia funduszu sołeckiego;
15) zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie projektu inwestycyjnego pod nazwą
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ostrowice w obszarze
Drawskiego Parku Krajobrazowego Etap I” przy finansowym wsparciu środków z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007
– 2013;
16) zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie projektu inwestycyjnego pod nazwą
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ostrowice w obszarze
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VIII.
IX.
X.

Drawskiego Parku Krajobrazowego Etap II” przy finansowym wsparciu środków z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013;
Sprawozdanie z wysokości wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Ostrowice.
Wolne głosy, komunikaty.
Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady zaproponował zmianę porządku obrad w punkcie „podjęcie uchwał”
i wprowadzenie pod obrady w punkcie następujących uchwał:
- Uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność
- Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Ostrowice
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 III, która odbyła się
30.12.2010 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 III/10 głosowało 14 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:
♦ Odnośnie wyjazdu delegacji z gminy do Niemiec: jutro dopiero będzie nasz tłumacz, który
skontaktuje się z władzami gminy Ratekau, ustalone zostanie ile osób weźmie udział w wyjeździe,
♦ podpisano umowę z ZETO na wdrożenie programu „Gmina 2”,
♦ odbyły się zebrania zdawczo – odbiorcze jednostek OSP w gminie Ostrowice; zostały wybrane
następujące władze: OSP Ostrowice – Prezes Roman Bany , Naczelnik Ireneusz Adamczyk, OSP Nowe
Worowo - Prezes Mateusz Waszczyk, Naczelnik Zygmunt Borysiewicz, OSP Chlebowo - Prezes
Grzegorz Pojasek, Naczelnik Jan Myśliński, OSP Cieminko - Prezes Stanisław Krasoń, Naczelnik Józef
Rzepecki, OSP Siecino - zrobiono dwukrotnie zebranie, nie zebrało się quorum, na razie jest
dotychczasowy zarząd, Prezesem jest Szymon Kurzątkowski.
♦ odbył się konwent wójtów i burmistrzów z udziałem starosty
♦ odbyła się narada roczna policji
♦ odbyło się walne zebranie Lokalnej Grupy Działania, w którym uczestniczyła Pani Sekretarz
♦ odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
♦ odbyło się spotkanie z posłem Stanisławem Wziątkiem odnoście reglamentacji długu publicznego
i pieniędzy na bezrobotnych
♦ odbyły się dwa walne zgromadzenia związku R-XXI, Wójt uczestniczył w spotkaniach wraz z
Wiceprzewodniczącą Rady Panią Haliną Radlińską, wybrany został nowy zarząd funkcję Prezesa pełni
Pan Robert Wawrzyniak, ustalono nowy budżet Związku,
♦ Wójt Gminy spotkał się z prezesem WFOŚ Panem Jacek Chrzanowskim odnośnie dofinansowania
na karosację samochodu strażackiego oraz w sprawie pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych,
♦ podpisano aneks do PROW,
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♦ podpisano umowę na dożynki dofinansowane w ramach Leadera „Odnowa wsi”
♦ złożono wniosek na budowę orlika który został przez zarząd województwa zaakceptowany i
wysłany do ministra sportu; Wójt poinformował, że lokalizacja boiska się zmieni, ze względu na to, że
architekt nie chciał zaakceptować lokalizacji na przystanku PKS ze względu na zapisy planu
zagospodarowania przestrzennego; orlik zostanie przesunięty na dół, a boisko koło pawilonu;
Ministerstwo Sportu wymaga udziału gminy , która spełnia kryterium dochodowe na poziomie 20% a
nie 33%, orlik może będzie dofinansowany z PROW, także starosta zadeklarował, że da 110 tys. zł.
♦ odbyło się posiedzenie rady zatrudnienia, na dzień dzisiejszy nowych pieniędzy nie ma,
♦ zorganizowano spotkanie z sołtysami, ustalono terminy zebrań wiejskich wyborczych
♦ zgodnie z uchwałą powołano zespół interdyscyplinarny, który wczoraj miał posiedzenie, jego
zadaniem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
♦ odbyło się ostatnie walne zebranie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego,
podjęto uchwałę o likwidacji, bo misja stowarzyszenia się wyczerpała. Do 15 maja nastąpi likwidacja.
♦ jutro odbędzie się walne zebranie Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
♦ walne zgromadzenie Lokalnej Grupy Rybackiej odbędzie się pojutrze
♦ wpłynął wniosek konwentu starostów w sprawie partycypacji naszej gminy w kosztach inicjatywy
powiatów i gmin dawnego województwa koszalińskiego w dozbrojeniu lądowiska helikoptera
ratownictwa medycznego na lotnisku w Zgierzu pod Koszalinem, udziały gmin wyglądały by
następująco: miasta - 10 tys. mniejsze miasta, 5 tys. starostwa po również po 5 tys. a gminy po 3 tys.
♦
Wójt brał udział w konwencie samorządowym z udziałem marszałka województwa,
przewodniczącym konwentu został Pan Norbert Obrycki (przewodniczący sejmiku wojewódzkiego)
♦ zbierane są oferty na remont przepustu w Nowym Worowie
♦ Wójt uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielem nadleśnictwa odnośnie niszczenia dróg
gminnych, złożono propozycję, żeby nadleśnictwo ustalało plan wywozu
♦ w sprawie znaku zakazu wjazdu samochodów ciężarowych: jest to problem złożony, bo musi być
złożony wniosek oraz projekt zmiany organizacji ruchu i musi być wydana decyzja przez starostę, nie
można stawiać sobie znaku drogowego, tam gdzie chcemy,
♦ w sprawie punktów świetlnych - przedstawiciel zakładu energetycznego przyjedzie, zadeklarował,
że pojawi się w najbliższym czasie i temat będzie realizowany.
Pan Krzysztof Zacharzewski Radny Rady Powiatu poprosił o udzielenie głosu. Przewodniczący rady
wyraził zgodę.
Radny Rady Powiatu podziękował za zaufanie jakie zostało mu udzielone przez wyborców.
Zadeklarował chęć spotkań z mieszkańcami, uczestniczenia w sesji i udzielenia pomocy, jeżeli będzie
taka potrzeba.
Pan Krzysztof Zacharzewski przedstawił założenia funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania
„Partnerstwo Drawy” oraz możliwości uzyskania pomocy finansowej w ramach realizowanej Lokalnej
Strategii Działania.
Punkt 5. Informacja z działalności Komisji Rady w okresie między sesjami.
Przewodniczący Rady Jan Błachuta poinformował, że sprawuje z Wiceprzewodniczącą co tygodniowy
dyżur w biurze rady. Można zgłaszać się z wnioskami i różnymi sprawami w czwartki od 1100 do 1200.
Przewodniczący Rady poinformował, że w czasie pełnienia dyżurów w okresie między sesjami zgłosił
się Radny Roman Kopeć radny 3 razy. Zgłosił następujące pytania i problemy: czyja jest ziemia pod
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blokami w Ostrowicach? Sprawa świetlicy w Nowym Worowie. Pytanie które działki w sołectwach
należą do gminy – prośba o ustalenie; parking przed urzędem.
Zgłosiła się również Pani Maria Jeleńska w sprawie utworzenia w Bolegorzynie koła emerytów i
rencistów.
Przewodniczący Rady Jan Błachuta poprosił Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o złożenie informacji
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 09.02.2011 r.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Renata Perenc poinformowała, że na posiedzeniu dnia
09.02.2011 r. Komisja Rewizyjna zajęła się następującymi sprawami: wyborem zastępcy
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, (zastępcą została radna Bożena Kulicz), złożono propozycje
zmian do Statutu Gminy i Statutów Sołectw w związku z wyborami sołtysów i rad sołeckich;
omówiono sprawę świetlicy w Nowym Worowie, zaopiniowano pozytywnie wniosek LOK w sprawie
zwolnienia z czynszu za strzelnicę w Ostrowicach, ustalono planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011
rok.

Przewodniczący Rady Jan Błachuta poprosił Przewodniczącą Komisji Budżetowo -Gospodarczej
o złożenie informacji z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej, które odbyło się 08.02.2011 r.
Przewodnicząca Komisji Budżetowo -Gospodarczej Jolanta Okoń poinformowała, że na posiedzeniu
dnia 08.02.2011 r. Komisja Budżetowo Gospodarcza zajęła się następującymi sprawami: wyborem
zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, (zastępcą został radny Andrzej Szynal), omówiono
sprawy bieżące i organizacyjne, zaopiniowano pozytywnie wniosek LOK w sprawie zwolnienia
z czynszu za strzelnicę w Ostrowicach, ustalono planu pracy Komisji Budżetowo – Gospodarczej
na 2011 rok.
Przewodniczący Rady Jan Błachuta poprosił Zastępcę Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty
i Zdrowia Pana Andrzeja Busztę, ze względu na nieobecność Przewodniczącej Komisji Pani Urszuli
Mroczek, o złożenie informacji z posiedzenia Komisji, które odbyło się 18.01.2011 r.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia Pan Andrzej Buszta poinformował,
że na posiedzeniu dnia 18.01.2011 r. Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia zajęła się następującymi
sprawami: wyborem zastępcy Przewodniczącego Komisji, omówiono sprawy bieżące i organizacyjne,
ustalono planu pracy Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia na 2011 rok, poruszono kwestię remontu
świetlic wiejskich oraz funkcjonowania świetlic wiejskich po remoncie, poruszono również kwestię
wyciszenia w Bornym.
Przewodniczący Rady Pan Jan Błachuta poinformował, że w okresie między sesjami odbyło się
również wspólne posiedzenie wszystkich komisji rady dnia 22.03.2011 r. Posiedzenie dotyczyło
następujących spraw: sprawy przekształcenia placówek pocztowych istniejących na terenie Gminy,
bezpieczeństwa oraz realizacji zadań przez policję na terenie Gminy Ostrowice, sprawozdania
strażnika gminnego z jego działalności, rozpatrzenia wniosku o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy
Ostrowice” oraz omówienia projektów uchwał na IV Sesję Rady Gminy.

Punkt 6. Pytania i wnioski.
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Radny Roman Kopeć poruszył sprawę remontu dróg, wody w Ostrowicach, drenarki na placu zabaw
w Ostrowicach.
Radny Józef Wicherek zgłosił sprawę zakrzaczonej drogi do Jelenina od posesji Pani Dziwidek, trzeba
wyciąć krzaki. Zapytał kiedy będzie plac zabaw w Jeleninie, czy gmina już dostała ziemie z Agencji.
Radna Bożena Kulicz zapytała o przekazanie działek od Agencji dla sołectwa - jak wygląda sprawa?
Zgłosiła problem zadaszenia na słupki na placu zabaw, poruszyła kwestię remontu dachu w
Bolegorzynie: papa jest, kiedy będzie robiony i przez kogo? Zapytała, jak wygląda sprawa osób do
pracy? Zgłosiła prośbę o dodatkową osobę na prace społeczno – użyteczne oraz stażystę do
Bolegorzyna. Poruszyła sprawę wynagrodzenia dla sołtysów: zaproponowała ryczałt miesięczny 100
zł oraz dietę.
Radna Jolanta Okoń zgłosiła problem remontu chodnika w Bornym: między posesją Pani
Karczewskiej a posesją Pani Znyk wjazdy na posesję do Radnej, do Państwa Lutz i Kowalczyk.
Wiceprzewodnicząca Rady Halina Radlińska zgłosiła, że w Nowym Worowie nazwy ulic są nie do
odczytania, tabliczki z nazwami ulic nadają się do wymiany. Zapytała, czy będą zatrudnione osoby do
poprawienia estetyki miejscowości, do remontu dachu nad biblioteką? Zapytała, czy przejezdna jest
droga do Państwa Zdebskich na kolonii?
Radny Stanisław Bodnar stwierdził, że świetlica w Przytoniu jest po remoncie, a schody do świetlicy
są zniszczone. Kto je wyremontuje?
Pani Jolanta Serafin sołtys Dołgiego powiedziała, że jest grupa pracowników interwencyjnych i
stażystów. Czy mają przychodzić ze swoim sprzętem do pracy, czy urząd powinien kupić? Fatalny jest
stan przystanku w Dołgim wymaga gruntownego remontu lub postawienia nowego.
Pani Jadwiga Kmiecik sołtys Szczycienka powiedziała, że sołectwo ma przystanek w najgorszym
stanie (na krzyżówce koło Ostrowic). Zgłosiła, że droga do Pana Pawłowskiego jest nieprzejezdna.
Radny Jan Doroń zgłosił problem boiska w Nowym Worowie - Pan Sekuła wygania dzieci.
Wójt Gminy Wacław Micewski odpowiedział, że Pan Sekuła dobrze wie, że boisko jest gminne.
Pani Helena Karczewska sołtys Bornego powiedziała, że szambo przy świetlicy trzeba opróżnić,
bo wybija.
Radna Renata Perenc zapytała o sprawę wykupu placu koło OSP, poruszyła sprawę parkingu koło
cmentarza i remontu przystanku. Czy będą zorganizowane obchody 1 maja? Zapytała, czy w związku
z reorganizacją poczty zmieniony zostanie kod pocztowy?
Pani Janina Januszkiewicz Sekretarz Gminy powiedziała, że wszyscy otrzymali kalendarz imprez na
2011 rok. Komisja Kultury ma swoje plany pracy, kalendarza nie wywieszono na stronie, aby radni
najpierw się wypowiedzieli, na czerwono jest zaznaczona majówka w Ul-u. Była propozycja, żeby
przenieść wielką ostrowicką do Nowego Worowa, ale gospodarstwo „UL” chce tą imprezę robić.
Rady Marian Przybysz zapytał, czy jest możliwość podłączenia szkoły w Ostrowicach do kanalizacji?
Radny Andrzej Buszta stwierdził, że w toaletach w szkole brakuje papieru i mydła.
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Punkt 7. Podjęcie uchwał
1) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminy Ostrowice;
Projekt uchwały przedstawiła Pani Janina Januszkiewicz Sekretarz Gminy.

Uchwała Nr IV/17/11 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Gminy Ostrowice;
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.

2) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ostrowice;

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy
Ostrowice przedstawiła Pani Janina Januszkiewicz Sekretarz Gminy.
Uchwała Nr IV/ 18/11 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Gminy Ostrowice;
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.

3) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
na lata 2011-2015

Projekt uchwały przedstawiła Pani Urszula Wasiak Kierownik GOPS Ostrowice.

Uchwała Nr IV/19/11 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie na lata 2011-2015.
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.
5) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostrowice (Dołgie);

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy Wacław Micewski.
Uchwała Nr IV/ 20/11 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy
Ostrowice;
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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

4) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostrowice
(Nowe Worowo);

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy Wacław Micewski. Wyjaśnił, że wnioskuje o to mieszkaniec
Nowego Worowa. Przedstawił uzasadnienie oraz wyjaśnił dokładnie usytuowanie nieruchomości.
Radny Jan Doroń zawnioskował, aby nie podejmować uchwały a jak sprzedać to tylko część.
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:

Za podjęciem uchwały 0 głosów
Przeciwko 13 Radnych
Wstrzymało się 1 głosów
Przewodniczący Rady Jan Błachuta stwierdził, że uchwała nie została podjęta.

5) w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność Gminy Ostrowice
Projekt uchwały przedstawiła Pan Wójt.

Uchwała Nr IV/21/11
Ostrowice

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność Gminy

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 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przytoń na lata 2011 – 2018;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Joanna Okoń.
Uchwała Nr IV/22/11 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przytoń na lata 2011 –
2018;
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
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7) w sprawie przystąpienia Gminy Ostrowice do realizacji projektu pod nazwą „Akademia
Przedszkolaka” współfinansowanego z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Joanna Okoń.
Uchwała Nr IV/23/11 w sprawie przystąpienia Gminy Ostrowice do realizacji projektu pod nazwą
„Akademia Przedszkolaka” współfinansowanego z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013;
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
8) w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Edyta Jawdyńska.
Uchwała Nr IV/24/11 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
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
9) w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Ostrowice”;

Projekt uchwały przedstawił Pan Jan Błachuta Przewodniczący Rady.
Uchwała Nr IV/25/11 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Ostrowice”;
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
10) w sprawie wyznaczenia delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania;

Projekt uchwały przedstawił Pan Jan Błachuta Przewodniczący Rady. Kandydatura: Wójt Gminy.
Uchwała Nr IV/26/11 w sprawie wyznaczenia delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich
Euroregionu Pomerania;
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
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Za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych (jednogłośnie). Przewodniczący Rady Jan
Błachuta stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu
11) w sprawie w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ostrowice oraz planów pracy Komisji
Rady Gminy Ostrowice na 2011 rok.

Projekt uchwały przedstawił Pan Jan Błachuta Przewodniczący Rady.
Uchwała Nr IV/27/11 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ostrowice oraz planów pracy
Komisji Rady Gminy Ostrowice na 2011 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
12) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Krystyna Kamińska Skarbnik Gminy.
Wiceprzewodnicząca Rady Halina Radlińska zapytała, dlaczego subwencja ogólna się zmniejsza?
Pani Krystyna Kamińska Skarbnik Gminy odpowiedziała, że ta kwota zawsze jest mniejsza niż
planowana, podawana przez ministra na etapie konstruowania budżetu.
Wójt Gminy Wacław Micewski dodał, że to zależy od budżetu państwa. Subwencja zależy
procentowo od budżetu państwa, założono inną kwotę, budżet skorygowano i kwotę subwencji też.
Uchwała Nr IV/28/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 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
13) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ostrowice na lata 2011 – 2023;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Krystyna Kamińska Skarbnik Gminy.

Uchwała Nr IV/29/11 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ostrowice na
lata 2011 – 2023;
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych (jednogłośnie). Przewodniczący Rady Jan Błachuta
stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu
14) w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego;
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Projekt uchwały przedstawiła Pani Krystyna Kamińska Skarbnik Gminy.
Uchwała Nr IV/30/11 w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego;
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
15) w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie projektu inwestycyjnego pod nazwą
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ostrowice w obszarze Drawskiego
Parku Krajobrazowego Etap I” przy finansowym wsparciu środków z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013;
Projekt uchwały przedstawiła Pani Krystyna Kamińska Skarbnik Gminy.
Uchwała Nr IV/31/11 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie projektu inwestycyjnego
pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ostrowice
w obszarze Drawskiego Parku Krajobrazowego Etap I” przy finansowym wsparciu środków
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata
2007 – 2013;
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
16) w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie projektu inwestycyjnego pod nazwą
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ostrowice w obszarze Drawskiego
Parku Krajobrazowego Etap II” przy finansowym wsparciu środków z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 -2013;
Projekt uchwały przedstawiła Pani Krystyna Kamińska Skarbnik Gminy.
Uchwała Nr IV/32/11 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie projektu inwestycyjnego
pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ostrowice
w obszarze Drawskiego Parku Krajobrazowego Etap II” przy finansowym wsparciu środków
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013;
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
Obrady opuścił Radny Andrzej Szynal. stan Radnych: 13.
18) w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowice.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Joanna Okoń.
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Uchwała Nr IV/33/11 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie 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

Punkt 8. Sprawozdanie z wysokości wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Ostrowice.
Informację przedstawiła Pani Joanna Okoń. Informacja złożona została w biurze rady do
Przewodniczącego Rady Jana Błachuty. Stanowi ona załącznik do protokołu.
Punkt 9. Wolne głosy, komunikaty.
Wiceprzewodnicząca Halina Radlińska zapytała o parking naprzeciwko
poczynione kroki w celu pozyskania gruntu od ANR?

cmentarza, czy zostały

Radna Renata Perenc zapytała, czy prąd na boisku może zostać podłączony na stałe przyłącze?
Radny Roman Kopeć zapytał, czy będzie stomatolog na terenie gminy ? Czy będą fundusze na
powiatowe zawody strażackie? Zgłosił konieczność remontu przystanku.
Wiceprzewodnicząca Halina Radlińska powiedziała, że w Ostrowicach są perspektywy budowy orlika
a co z salą gimnastyczna w Nowym Worowie?
Radny Marian Przybysz zapytał o sprawę płukania sieci wodociągowej. Kto za to płaci, kto to
nadzoruje?
Radna Bożena Kulicz zgłosiła propozycję, aby sprawdzić, które przystanki na terenie gminy są do
remontu.
Pani Helena Karczewska sołtys Bornego zapytała o możliwość zrobienia parkingu naprzeciwko
świetlicy w Bornem.
Jolanta Serafin sołtys Dołgiego zapytała o przejęcie działki nad jeziorem w Dołgim. Czy będzie
kupiona czy przekazana?
Wójt Gminy odpowiedział, że będzie przejęta za darmo.
Jolanta Serafin sołtys Dołgiego zapytała, czy jest sens robienia tam plaży bo ta działka się nie nadaje.
przy tej działce jest od razu spad duża głębia. To jest niebezpieczne.
Radna Bożena Kulicz zapytała o plażę w Bolegorzynie, działka jest już przekazana. Jak wygląda
zagospodarowanie działki na dzień dzisiejszy?
Wiceprzewodnicząca Halina Radlińska zapytała, czy jest gwarancja na remont dróg w Nowym
Worowie?
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Odpowiedzi udzielone przez Wójta Gminy:
- fundusze na święto strażackie zostaną zagospodarowane;
- sala gimnastyczna w Nowym Worowie to koszt ok. 1,5 mln, bez źródeł pomocowych gmina nie jest
w stanie sfinansować;
- przystanki trzeba stworzyć grupę pracowników z PUP do remontu przystanków;
- płukanie sieci - robią to konserwatorzy w ramach swoich obowiązków;
- odnośnie parkingu - Wójt nie ma wiedzy na ten temat na dzień dzisiejszy;
- plaża w Bolegorzynie: pracownicy zatrudnieni przez PUP przystąpią do zagospodarowania;
- drogi gminne schną, przejazd po drogach będzie, zrobiony zostanie harmonogram naprawy dróg;

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