PROTOKÓŁ Nr X/12
Z SESJI RADY GMINY OSTROWICE
W DNIU 27.01.2012 r.
Punkt 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Błachuta o godz. 1000 otworzył X 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 stanowią kolejno załączniki nr: 1, 2 do niniejszego protokołu. Ponadto
w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Wacław Micewski, pracownicy Urzędu, Dyrektorzy szkół, grono
pedagogiczne obu szkół oraz rodzice uczniów obu szkół.
Punkt 2. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Jan Błachuta przedstawił porządek obrad X Sesji.
Porządek obrad sesji przedstawiał się następująco:
I. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie quorum.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.
IV. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.
V. Informacja z działalności:
1) Komisji Rady w okresie między sesjami.
2) Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między Sesjami.
VI. Pytania i wnioski.
VII. Podjęcie uchwał intencyjnych w sprawie przekształceń w oświacie.
VIII.
Wolne głosy, komunikaty.
IX. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Jan Błachuta poinformował, że w związku z tym, że w dzisiejszej sesji
uczestniczyć będzie Pan Zbigniew Kot Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych wprowadza
autopoprawkę do porządku obrad. Dyskusja z Panem Dyrektorem odbędzie się jak tylko Pan Dyrektor
przybędzie na sesję.
Przewodniczący Rady Jan Błachuta poinformował również, że w projekcie porządku obrad dzisiejszej
sesji jest zapis o uchwałach intencyjnych. Statut gminy stanowi, że projekty uchwał powinny być
załączone do zawiadomienia o sesji i dostarczone radnym 7 dni przed sesją. W związku z tym, że
propozycje do uchwał zostały złożone dopiero na komisji 2 dni temu zapis statutu nie został
zachowany. W świetle powyższego uchwały podejmowane na dzisiejszej sesji mogłyby być
zakwestionowane przez organ nadzoru.
Przewodniczący Rady Jan Błachuta poinformował, że w związku z tym wprowadza autopoprawkę
w punkcie 7 polegającą na wprowadzeniu dyskusji na temat zmian w oświacie zamiast podjęcia
uchwał.
Radni nie wnieśli uwag ani propozycji zmian do przedstawionego porządku obrad.
Punkt 3. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady Jan Błachuta poinformował, że protokoły z dwóch poprzednich Sesji były
wyłożone do wglądu Radnych w biurze Rady i radni nie wnieśli do nich uwag.

W związku z tym zaproponował przyjęcie protokołów Nr VIII/11 i IX/11 z Sesji Rady Gminy bez
odczytywania. Radni 13 głosami „za” przyjęli protokoły z poprzednich sesji.

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:
- podpisano aneksy do PROW, dotyczące aktualizacji terminów realizacji inwestycji objętych tym
programem;
- podpisano aneks do RPO WZ, dotyczący aktualizacji zakresów, ponieważ między dokumentacją
projektową a powykonawczą są pewne rozbieżności i te rozbieżności muszą być zaktualizowane;
- odbył dwa spotkania z dyrektorami szkół;
- uczestniczył w walnym zgromadzeniu lokalnej grupy działania, dotyczącym środków finansowych na
rok 2012;
- uczestniczył w posiedzeniu zarządu gminnego związku ochotniczych straży pożarnych, na którym
ustalono m.in. harmonogram zebrań sprawozdawczych w jednostkach na terenie Gminy Ostrowice;
- uczestniczył w odprawie rocznej policji, gdzie przedstawiono sprawozdanie z pracy policji w roku
ubiegłym jak również przestępczość w różnych kategoriach przestępstw, narasta niepokojące
zjawisko: jest coraz większa wykrywalność, ale przestępczość wzrasta, na jednej z następnych sesji
lub komisji poproszony zostanie komendant i dzielnicowy w celu przedstawienia szczegółów,
dotyczących Gminy Ostrowice;
- pracownicy urzędu uczestniczyli w szkoleniu organizowanym przez CBA w Urzędzie Gminy;
- nawiązał kontakt z firmą zajmującą się oświetleniem ulicznym, osoba odpowiedzialna za te sprawy
będzie w środę i będzie można ustalić konkretnie wszystkie sprawy;
- Pan Zbigniew Kot Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych będzie obecny na sesji, odpowie na pytania
dotyczące dróg powiatowych;
- jeżeli chodzi o pozyskanie drewna z dróg powiatowych na ten rok to na sezon wiosenny drewno jest
już rozdysponowane;
- projektant do świetlicy w Bolegorzynie: jeden odmówił, jeden się zastanawia, projektanci są zajęci;
- nieruchomości, o które Radni pytali tzn. Jelenino, Nowe Worowo, Smołdzęcino: komplet
dokumentów jest już w Agencji i do 10 lutego notarialnie powinny być już te działki przekazane.

Punkt 5. Informacja z działalności:
1) Komisji Rady w okresie między sesjami.
2) Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między Sesjami.
Przewodniczący Rady Jan Błachuta poinformował, że w okresie między Sesjami 25 stycznia odbyło
się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy, na którym omawiano koncepcję
przekształceń w oświacie. Poinformował, że w systemie zmianowym z Wiceprzewodniczącą Rady
Haliną Radlińską pełnił dyżury w biurze Rady.
Przewodniczący Rady Jan Błachuta poinformował, że odbyło się uroczyste otwarcie Orlika
i spotkanie w Bolegorzynie. Radni wzięli udział w spotkaniu noworocznym ze starostą i radnymi
powiatowymi, które odbyło się w liceum w Drawsku Pomorskim.
Punkt 6. Pytania i wnioski.
Radna Bożena Kulicz powiedziała, że ma prośbę, aby radni się dowiedzieli, co to jest ta uchwała
intencyjna. Poprosiła Wiceprzewodniczącą o odczytanie.

Przewodniczący Rady Jan Błachuta odpowiedział, że ta sprawa zostanie omówiona w punkcie
dotyczącym dyskusji nad reorganizacją szkół.
Pani Renata Karbowiak rodzic ze Starego Worowa: poprosiła Wójta Gminy o wyjaśnienie, co to jest
uchwała intencyjna.
Wójt Gminy Wacław Micewski odpowiedział, że projekt uchwały, czyli te wnioski, które padły na
komisji są zapisane i te wnioski zostaną odczytane w punkcie dotyczącym oświaty. Tam zostało
dokładnie napisane, jakie wnioski zostały na komisji wypracowane, tam się mówi konkretnie, jaka jest
intencja, czyli zamiar organu założycielskiego, czyli organu stanowiącego gminy. W projekcie uchwały
jest to dokładnie powiedziane i zostanie to odczytane. Rodzice uczniów z Nowego Worowa byli na
komisji i słyszeli, jakie wnioski padły. I tam nic innego nie ma, tylko to, co zostało zgłoszone.
Z sali padło pytanie: jakie będą skutki podjęcia uchwały intencyjnej?
Wójt Gminy Wacław Micewski odpowiedział, że do czasu podjęcia następnej uchwały żadnych
skutków nie będzie. Procedura jest taka, że jest najpierw zamiar, później powiadomienie kuratora
i rodziców i dopiero później Rada Gminy demokratycznie głosuje.
Pani Renata Karbowiak mieszkanka Starego Worowa stwierdziła, że od tego nie ma odwołania, niech
Wójt to powie głośno. Jeżeli przejdzie uchwała intencyjna to odwołania nie ma, rozwali się dalej.
Wójt Gminy Wacław Micewski odpowiedział, że nic się nie rozwali, bo Rada Gminy decyduje, czy
likwidować, czy nie likwidować.
Pani Renata Karbowiak mieszkanka Starego Worowa stwierdziła, że podjęcie uchwały intencyjnej to
jest pierwszy krok do likwidacji szkoły.
Wójt Gminy Wacław Micewski odpowiedział, że pierwszy krok to już jest, bo tu jesteśmy. W punkcie
dotyczącym oświaty za chwilę będzie o tym wszystkim mowa, ale w punkcie obrad, który tego
dotyczy.
Radna Renata Perenc zgłosiła wniosek, aby działka w Nowym Worowie za strażą, która będzie
przekazana na rzecz gminy została wyrównana, wyremontowana tak, aby strażacy mogli ją
zagospodarować.
Radny Józef Wicherek zapytał o remont drogi do Jelenina za parkiem.
Wójt Gminy Wacław Micewski odpowiedział, że teraz ta droga jest zamarznięta. Zimą nikt dróg nie
remontuje.
Radny Roman Kopeć wnioskował o remont drogi na stadionie w Ostrowicach do parku. Radny
poprosił o sprawdzenie studzienek wokół Orlika, bo stamtąd zacieka.
Pani Marlena Grabowska sołtys z Nowego Worowa powiedziała, że ul. Boczna w Nowym Worowie
została zrobiona z kamieni przez Eko-Wark, ale został odcinek doprowadzający z kamieni (to jest
ul. Partyzancka) nie można przejechać. Pani sołtys wnioskowała, żeby ten odcinek dokończyć
i zrobić odwodnienie. Eko- Wark bierze piasek z boiska, które zostało rozjeżdżone i zniszczone. Pani
sołtys poprosiła, aby mieć to na uwadze. Pani sołtys wnioskowała o remont ul. Ogrodowej - dziury
się zrobiły. Przypomniała, że zgłaszała problem studzienek burzowych na drodze powiatowej,
ale zgłosi to do Pana Dyrektora Zarządu Dróg, jak przybędzie na sesję.
Radna Urszula Mroczek zgłosiła pytanie o przejęcie gruntu nad jeziorem w Dołgim na plażę. Radna
wnioskowała o usunięcie drzew na drodze powiatowej przy wjeździe do miejscowości Dołgie przy
posesjach od nr 1-4.

Przewodniczący Rady Jan Błachuta powitał Pana Zbigniewa Kota Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych, który przybył na sesję.
Pytania do Pana Zbigniewa Kota Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych:
Pani Marlena Grabowska sołtys Nowego Worowa poprosiła o oczyszczenie studzienek burzowych
w Nowym Worowie, zalewa mieszkańcom podwórka, na ul. Młynarskiej spływa ulicą, na
ul. Chopina zalewa piwnice mieszkańcom;
Radna Halina Radlińska zapytała o następujące sprawy: remont drogi Nowe Worowo- CieminkoGawroniec (drugi odcinek), szczególnie dojazd do Cieminka i zjazd do Cieminka; droga Chlebowo
przez Słowianki - brak odwodnienia, ze skarpy ścieka woda, nie ma odprowadzenia; dalszy remont
pobocza Skąpe Cieszyno;
Radna Bożena Kulicz zapytała o następujące sprawy: remont drogi Cieminko do Gawrońca koło
Pani Zaworskiej do leśniczego zacieka woda, jest cała droga oblodzona; droga Nowe Worowo Kluczewo nie można się wyminąć, pobocze jest zniszczone; kwestia drzew wycinanych na drogach:
w Bolegorzynie jest drzewo do wycięcia przy drodze. Czy można pozyskać na świetlicę do opalania
albo dla ludzi starszych;
Radny Józef Wicherek remont drogi do Jelenina, trzeba odgarnąć ziemię z 0,5 m jest na asfalcie;
Radny Roman Kopeć zgłosił następujące sprawy: udrożnienie studzienek odpływowych przy
cmentarzu (droga wojewódzka); usunięcie krzaków drodze do Gronowa;
Pani Krystyna Piwowarska sołtys Gronowa zgłosiła następujące sprawy: przez Gronowo od
kościoła do mostu nie można przejechać takie są dziury; zakręt w stronę Ostrowic - ścieka woda
na łuku, teraz jest lodowisko, bo ta woda zamarza; gałęzie na drodze do Gronowa zostały
podcięte i odsunięte kawałek na pobocze, ale leżą na asfalcie na łuku koło Pana Soroka;
Pani Anna Opala sołtys Płoci poruszyła następujący problem: droga z Nowego Worowa do
Cieminka jest dużo suchych gałęzi do wycięcia, które zagrażają bezpieczeństwu;
Radna Urszula Mroczek poruszyła następujące sprawy: droga na odcinku z Dołgiego do Przytonia:
nie wiadomo, gdzie jest pobocze, wymaga nawiezienia piachu, usunięcie drzew od budynków nr
1-4 przy wjeździe do miejscowości Dołgie;
Pani Halina Myślińska sołtys Chlebowa poruszyła następujące sprawy: znaki drogowe przy ścieżce
rowerowej w Chlebowie - brak oznaczenia stanowi zagrożenie; po kanalizacji jest zniszczony
chodnik przy drodze - kto go naprawi?
Radny Stanisław Bodnar powiedział, że na odcinku 200 m między skrzyżowaniem a blokami
w Przytoniu nie można przejechać, takie są dziury;
Radna Renata Perenc poinformowała, że na drodze do Chlebowa pod górką nie spływa woda;
Pani Ewa Jagieła sołtys Przytonia zgłosiła sprawy: na prywatnej posesji rosną świerki, których
gałęzie wychodzą na drogą, ustawienie znaków ograniczenia prędkości przed przystankiem;
Pani Agnieszka Szumska sołtys Smołdzęcina zgłosiła sprawy: jest błędna nazwa miejscowości na
tablicy z oznaczeniem miejscowości Smołdzęcino; naprawa zjazdu na drodze powiatowej nr 105;
Pani Sylwia Połubiak sołtys Siecina poprosiła o drewno z wycinki drzew na drogach powiatowych
na opał na świetlicę;
Radny Andrzej Bielawski zapytał o podcinanie kasztanowców na drodze do Chlebowa i remont
pobocza przy drodze do Chlebowa; remont przepustu na drodze do Gawrońca;
Radna Halina Radlińska zapytała o możliwość umieszczenia na drodze spowalniaczy przed
szkołą; poprosiła o uaktualnienie znaków drogowych na terenie gminy;
Radny Marian Przybysz złożył do Pana Dyrektora prośbę o interwencję odnośnie zjazdu do
proboszcza - zjazd wymaga remontu, jest to droga wojewódzka;
Przewodniczący Rady Jan Błachuta udzielił głosu Dyrektorowi Zarządu Dróg.
Pan Zbigniew Kot Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych wypowiedział się na temat zgłoszonych
pytań i problemów, dotyczących dróg powiatowych.

Dyrektor zaproponował spotkanie robocze z udziałem Radnych i wicestarosty, dotyczące tylko
i wyłącznie dróg, jeżeli jest taka potrzeba. Pan Kot powiedział, że nie może obiecywać wiele rzeczy,
ponieważ budżet jest ograniczony, a on jako Dyrektor nie może robić zobowiązań budżetowych,
bo tylko starosta może podjąć decyzję o ewentualnym rozszerzeniu zakresu robót i poniesieniu
dodatkowych środków finansowych. Sam może się odnieść tylko do niektórych zagadnień.
W kwestii pytania dotyczącego dróg wojewódzkich Dyrektor poinformował, że najlepiej poprzez
Radę Gminy kierować interpelację do zarządu dróg wojewódzkich, bo to są kompetencje dróg
wojewódzkich i nie będzie się na ten temat wypowiadał.
W kwestii wycinki drzew przy drogach: Dyrektor poinformował, że już są wszystkie drzewa
sprzedane. Jeżeli gmina, świetlica czy sołectwo chce od zarządu dróg pozyskać drewno, to musi złożyć
wniosek przed wrześniem, żeby w planie rozdziału drewna to ująć. Takie podanie musi być poparte
przez wójta i potwierdzone, że to drewno idzie na daną świetlicę, bo zarząd dróg nie może rozdawać
drewna za darmo, bo to jest majątek powiatu, ale na cele społeczne jest szansa przekazania. Dyrektor
stwierdził, że jest dużo problemów, dotyczących remontu dróg, ale nie są przewidziane większe
inwestycje na remonty w tym roku, tylko szykowany jest remont przepustu na drodze Cieminko –
Gawroniec z remontem odcinka 100-200 m drogi dojazdowej. W tej chwili jest przygotowywany
projekt, gmina szykuje dokumenty i uzgodnienia. Do 17 lutego musi być złożony projekt
z pozwoleniem na budowę, jest możliwość pozyskania dofinansowania na remont w wysokości 50%.
Dyrektor poinformował, że w 2011 roku powiat wycofał z realizacji wszystkie zadania, do których nie
dokładała się gmina. Tylko te, które były współfinansowane przez gminy przyjęto do realizacji.
W ubiegłym roku wykonano duże zadanie Ostrowice- Kalisz- Złocieniec, do którego dołożono duże
środki, które miały być na inne zadania. Zakupiono pachołki, mające zwiększać bezpieczeństwo
za dodatkowe 40 tys. zł. i w związku z tym część innych zadań zdjęto z realizacji.
Dyrektor poinformował, że Zarząd Dróg Powiatowych zakupił na koniec roku znaki drogowe
z nazwami miejscowości. Brakuje jeszcze słupków. Wszystkie tablice z nazwami miejscowości
zostaną wymienione. Dyrektor dodał, że brakuje innych znaków drogowych, potrzebne jest ok. 1000
znaków. Nie wiadomo ile uda się dokupić, bo to są znaczne środki finansowe.
Dyrektor poinformował, że trwa wycinka dużych drzew i remonty bieżące, bo już są duże dziury,
będzie remont po zimie. Nie wiadomo gdzie i co będzie robione, bo środki finansowe w tym roku są
ograniczone. Było 5 mln, a w tym roku 1,8 mln. Dyrektor poinformował, że przekaże wicestaroście
uwagi i problemy zgłoszone na sesji i jeszcze raz zaproponował robocze spotkanie ze starostą, na
którym przedłożą propozycje ile są w stanie zrobić ze zgłoszonych problemów. Dyrektor dodał, że
za mało jest możliwości pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. Przez ostatnie 3 lata
Zarząd Dróg pozyskał fundusze z Narodowego Programu Przebudowy Dróg i Autostrad.
Odnośnie drogi przez Słowianki: ten odcinek jest podzielony na dwa powiaty: drawski i świdwiński,
drawski zarząd dróg wystąpi z propozycją do Świdwina, aby wyremontować ten odcinek wspólnie
z powiatem świdwińskim. Remont tej drogi jest w planach do 2020. Również jest w planach droga
Cieminko – Gawroniec. Remont przepustu planowany jest z rezerwy ogólnej z ministerstwa kultury.
Prawdopodobnie w przyszłym roku będzie można pozyskać fundusze na zadania wspólnie robione
z powiatem lub gminą.
Wiceprzewodnicząca Rady Halina Radlińska zapytała o remont pobocza na drodze do Chlebowa przy
stawach.
Dyrektor ZDP odpowiedział, że tam jest bardzo wysoki poziom wody, nie można oczyścić. Strach jest
coś ruszyć, nie da się pobocza dogęścić. Z melioracją ciężko się rozmawia o obniżeniu poziomu,
bo tam jest i tak płytko. Jak będzie planowany remont to musi być zrobiona dokumentacja
i projektanci muszą określić, w jaki sposób można zrobić remont, bo tam jest problem.
Radna Bożena Kulicz powiedziała, że składała w tamtym roku prośbę o drewno dla ludzi starszych,
podpisał wójt i opieka społeczna. Odmówiono, czy co roku trzeba pisać wniosek o przekazanie?

Dyrektor ZDP odpowiedział, że sprawdzi, kiedy to było, czy po rozdziale drewna, czy nie. Wniosek
o wycinkę Zarząd Dróg składa do wójta, ten składa wniosek do dyrektora regionalnego ochrony
środowiska i oni wydają decyzję. Trudno jest dostać zgodę na wycinkę. Oczyszczanie dróg
z zakrzaczeń: przyjmowane były osoby bezrobotne w ramach prac interwencyjnych. W tamtym roku
nie było z biura pracy osób interwencyjnych, a wynajęcie podnośnika jest za drogie.
Odnośnie gałęzi pozostawionych na drodze do Gronowa - zostaną sprzątnięte, wykonawca dostał
karę, ma to uprzątnąć.
Radna Bożena Kulicz zapytała, czy drogą do Kluczewa muszą jeździć tiry?
Dyrektor ZDP odpowiedział, że drogi powiatowe mają dopuszczalne obciążenie 8 ton na oś.
Samochody, które jeżdżą mają ponad 11 ton na oś. Zamknąć drogi nie można. Remont tej drogi jest
w planach, to koszt 1 mln zł.
Odnośnie wycinki drzew Dyrektor ZDP powiedział, że ktoś kto się zgłasza, to nie chce usuwać tylko
zakrzaczeń i gałęzi, tylko chce całą drogę, gdzie jest do wycięcia 500-700 drzew.
Dyrektor ZDP poinformował również, że wycinka kasztanowców w Chlebowie była zlecona. Wycinkę
prowadziła firma, która okorowuje kasztanowce i pozyskuje korę na cele lecznicze. Gałęzie będą
uprzątnięte, bo również są wykorzystywane.
Przewodniczący Rady Jan Błachuta podziękował Dyrektorowi zarządu Dróg za udział w Sesji. Pan
Zbigniew Kot opuścił salę obrad.
Punkt 7. Dyskusja nad reorganizacją szkół na terenie gminy.
Głos zabrał Wójt Gminy Wacław Micewski:
Wójt Gminy Wacław Micewski wyjaśnił, że poprosił o udzielenie mu głosu jako pierwszemu,
ponieważ przekazywane są nieprawdziwe informacje, jako że wójt chce likwidować szkołę. Worowo
mówi, że szkołę w Worowie a Ostrowice, że wójt chce likwidować szkołę w Ostrowicach. Wójt
stwierdził, że nie chce likwidować żadnej szkoły.
Następnie Wójt Gminy omówił sytuację w oświacie: kilka lat temu subwencja oświatowa wystarczała
na utrzymanie szkół. Co się zmieniło? Od kilku lat dzieci jest coraz mniej i subwencja jest coraz
mniejsza, wynagrodzenia nauczycieli są coraz większe. W tej chwili ponad 90% subwencji to są
wynagrodzenia. Sytuacja na dzisiaj jest taka, że brakuje ok. 0,5 m,ln zł. Wójt Gminy Wacław Micewski
stwierdził, że nie mógł takich informacji trzymać w tajemnicy. Nie mówić radnym, ludziom, zatajać.
Jest problem i o tym problemie trzeba rozmawiać. Trzeba szukać oszczędności. Nie jest tak, że sam to
sobie wymyślił i sam to sobie zrobi bez udziału radnych czy rodziców. Organem założycielskim szkół
jest Rada Gminy i Rada Gminy większością głosów podejmuje decyzję. Wójt Gminy wyjaśnił, że na
komisji przedstawiono 3 warianty i te 3 warianty za chwilę zostaną przedstawione. Co to jest uchwała
intencyjna? Niektórzy przedstawiają ją jako spisek wójta, że rada ją podejmie a wójt zrobi co będzie
chciał. Nie jest tak. Uchwał intencyjnych żąda Kurator Oświaty. Natomiast jaka będzie decyzja to jest
następna uchwała rady gminy która jest podejmowana w terminie późniejszym. Są 3 warianty
w uchwale, więc nie można wszystkich naraz przeprowadzić, bo trzeba by zlikwidować wszystko. Nikt
nie ma takiej woli, chęci ani intencji. Pan Wójt wyjaśnił, że szuka rozwiązań, apelował
o wykorzystanie spotkania do rzeczowej dyskusji a nie walki i przepychanek. Wójt Gminy stwierdził,
że jest za mało pieniędzy na szkoły i nie jest to wina gminy. Jest mało jest dzieci, minister finansów
tak skonstruował subwencję i tak skonstruował przepisy finansowe, że trzeba szukać oszczędności.
Jest reguła wydatkowa wprowadzona przez ministra finansów, że gmina nie może się zadłużać i nie
mogą wydatki bieżące być większe od dochodów bieżących. Nie ma takiej możliwości, rada gminy nie
może uchwalić takiego budżetu i wójt nie może takiego budżetu zrealizować. Jeżeli brakuje pieniędzy
na oświatę, to trzeba jakieś pociągnięcia oszczędnościowe robić. Możliwości są takie, że skoro jest za

mało dzieci to trzeba albo łączyć szkoły, albo łączyć klasy. Trzeba podjąć takie działania, żeby dzieci
było więcej. Są 3 propozycje złożone na komisji. Wójt Gminy Wacław Micewski zachęcił wszystkich
obecnych do składania swoich propozycji, dotyczących jakiś działań, a później nastąpi dyskusja.
Wyjaśnił również, że dzisiaj nie ma podejmowania uchwał, jest dyskusja. Zaapelował o rzeczową
dyskusję bez jakiś osobistych przytyków, bo wszystkim chodzi o to, żeby w oświacie działo się jak
najlepiej.
Pani Joanna Okoń odczytała propozycje reorganizacji szkół zgłoszone na ostatnim posiedzeniu
komisji (załącznik do protokołu).Odczytała również pismo złożone na komisji do Przewodniczącego
Rady przez Panią Agnieszkę Oleszczuk Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Worowie.
Pan Paweł Bentkowski rodzic z Nowego Worowa: każda propozycja zaczyna się od reorganizacji.
Radzice nie chcą żadnej szkoły likwidować. Dzieci w Nowym Worowie jest wystarczająco. Trzeba
zrobić reorganizację w Ostrowicach, a szkołę w Nowym Worowie zostawić w spokoju.
Pani Renata Karbowiak rodzic ze Starego Worowa: jeżeli zabierze się gimnazjum w Nowym Worowie
to rodzice nie puszczą dzieci do Ostrowic, puszczą do miast. Dzieci nie będą chodziły do Ostrowic,
rodzice tego nie chcą.
Katarzyna Pakosz rodzic z Ostrowic: tak samo w Ostrowicach, rodzice z Ostrowic też puszczą dzieci
do miasta nie do Worowa. Trzeba szukać dzieci w naszej gminy: Przytoń chodzi do Nętna, Dołgie też.
Pozyskać nasze dzieci nie likwidować szkoły.
Pan Mieczysław Darnaś: apelował, żeby nie likwidować żadnej szkoły, bo już nic nie będzie na terenie
gminy. Szukać oszczędności gdzie indziej, gmina ma takie usytuowanie, że nie ma takiej możliwości,
żeby istniała tylko jedna szkoła na terenie gminy. Trzeba zrobić wszystko żeby zostały obie szkoły.
Pozyskać dzieci z Gawrońca, Warniłęgu, łączyć klasy niektórych zajęć, administrację połączyć, ale nie
likwidować szkoły. Nauczyciele na pewno chętnie zrezygnują z dodatkowych pieniędzy np. nagród.
Katarzyna Pakosz rodzic z Ostrowic zaproponowała, aby dzieciom z Dołgiego zapewnić transport
i opiekę, żeby je odzyskać do szkoły w Ostrowicach.
Radna Urszula Mroczek: powiedziała, że dzieci z Dołgiego odeszły ze względu na brak opieki podczas
transportu. Radna zaproponowała stworzenie grupy społecznej (radni, dyrektorzy, rodzice), która
podejmie działania w celu pozyskania uczniów, zaoferuje coś rodzicom i dzieciom np. dojazd, opiekę,
posiłek.
Pani Justyna Kuras - Niedzin nauczyciel z Nowego Worowa: powiedziała, że brakuje 500 tys. a szkoła
w Nowym Worowie pozyskała w tym roku 400 tys. Nie siedzi i nie czeka.
Pani Elżbieta Kozłowska Dyrektor Zespołu Szkół w Ostrowicach: wyjaśniła, że pozyskane pieniądze
to są pieniądze na inne cele, a brakuje subwencji na płacach. Poparła propozycję zorganizowania
spotkanie grupy, która poszuka pieniędzy na płacach, tam, gdzie brakuje, można też połączyć zajęcia.
Pani dyrektor stwierdziła, że jak się przyjrzymy dokładnie godzinom, to może tam znajdziemy
pieniądze. Trzeba zorganizować merytoryczną rozmowę, aby znaleźć pieniądze na płace. Szkole
w Ostrowicach też sponsorzy pomagają. Można się cieszyć i chwalić się, ale trzeba znaleźć pieniądze
na płacach, bo tam jest najgorzej. Trzeba usiąść z arkuszami organizacyjnymi i konkretnie ustalić
oszczędności na godzinach.
Przewodniczący Rady Jan Błachuta wyraził pozytywną opinię o utworzeniu takiej grupy
i zorganizowaniu spotkania.

Pani Justyna Kuras - Niedzin nauczyciel z Nowego Worowa: powiedziała, że w Worowie jest więcej
etatów nauczycieli, a idzie mniej pieniędzy na płace. Jest więcej nauczycieli a różnice większe
w Ostrowicach, w administracji też.
Pani Elżbieta Kozłowska Dyrektor Zespołu Szkół w Ostrowicach: odpowiedziała, że zestawienie w
tabeli przedstawione na komisji dotyczyło tylko administracja. Zestawienia nauczycieli nie było,
nauczyciele w Worowie mają więcej.
Radna Bożena Kulicz zaproponowała w ramach oszczędności, aby pozyskać opał do szkół z Zarządu
Dróg. Wyraziła opinię, aby nie likwidować żadnych szkół, a Ostrowice muszą pozyskać dzieci.
Stwierdziła również, że wszystko zależy od radnych a nie od wójta. Trzeba przekonywać radnych,
muszą wiedzieć, co to jest uchwała intencyjna.
Wiceprzewodnicząca Rady Halina Radlińska zaproponowała, aby w celu pozyskiwania dzieci do
Ostrowic włączyć do grupy radnych z tych miejscowości, z których dzieci mają być pozyskane t.j.
Przytoń i Dołgie.
Radny Roman Kopeć zaproponował, aby przedstawić sprawę na zebraniach wiejskich.
Pan Paweł Bentkowski rodzic z Nowego Worowa: stwierdził, że subwencja jest dzielona po równo na
szkoły, a powinna być dzielona na uczniów.
Pan Bogusław Bosiacki nauczyciel z Ostrowic: odpowiedział, że argumenty dotyczące subwencji są
błędnie interpretowane. Gminę obowiązuje solidarność, szkoły spajają gminę, podział pieniędzy
odbywa się wg potrzeb, priorytetów.
Pan Paweł Bentkowski zaproponował, aby nie dzielić wg ilości uczniów, ale dać więcej do tej szkoły,
która lepiej pozyskuje dzieci.
Pani Renata Karbowiak rodzic ze Starego Worowa: powiedziała, że szkoła musi się starać, żeby miała
jak najmniejsze potrzeby, musi starać się pozyskać środki z innych źródeł.
Pani Elżbieta Kozłowska Dyrektor Zespołu Szkół w Ostrowicach: wyjaśniła, że żadna szkoła nie
dostaje pieniędzy na nic innego tylko na płace, subwencja jest na płace i tylko na to wystarcza
pieniędzy. Na inne rzeczy szkoła w Ostrowicach też pozyskuje środki finansowe. Odnośnie
pozyskiwania uczniów: wokół Nowego Worowa są miejscowości, w których jest więcej mieszkańców.
Ostrowice też pozyskują uczniów, ale to nie polepszy sytuacji, bo ze względu na położenie jest
łatwość komunikacyjna, ludzie się wyprowadzają i tam się dzieci rodzą, nie u nas. Podział subwencji
według ilości uczniów oznacza, że mamy płacić w Ostrowicach nauczycielom 40% pensji? Subwencja
idzie tylko na płace i na to nie wystarcza.
Wójt Gminy Wacław Micewski wyjaśnił, że w szkole jest określona siatka godzin, płace ustalone są
przez ministerstwo, obowiązuje kodeks pracy, kodeks cywilny i karta nauczyciela. Jeżeli subwencji
przekażemy więcej do Nowego Worowa, to zabraknie pieniędzy na płace Ostrowicach, nauczyciele
podadzą gminę do sądu, sąd przyśle komornika. Podział pieniędzy musi wynikać z analizy potrzeb, nie
może być proporcjonalny, jesteśmy odpowiedzialni za utrzymanie dwóch placówek. Trudno jest uciąć
płace nauczycielom, dodatki, godziny, w tej chwili pewne działania trzeba wdrożyć, bo jest
perspektywa drastyczna - likwidacja szkoły. Trzeba szukać dzieci i możliwości oszczędzania. Wójt
Gminy wyjaśnił, że nie jest za tym, aby likwidować. Trzeba znaleźć sposoby, żeby pozyskać dzieci.
Może być zespół złożony z przedstawicieli szkół, dyrektorów, radnych, którzy zaangażują się
w przedsięwzięcie, przeanalizują projekty organizacyjne szkół, przymierzą się do zmian.

Odnośnie uchwały intencyjnej: Rada Gminy nie działa pod przymusem. Jeżeli dyrektorzy przedstawią
rozwiązania, to nie będzie potrzeba drastycznych rozwiązań. Musi to być rozsądna koncepcja. Wójt
Gminy stwierdził, że 92% subwencji to koszty osobowe. Trzeba ciąć godziny, odbije się to na pensjach
ludzi. Ciężko jest przyjąć wariant łączenia klas. Trzeba szukać oszczędności w administracji i obsłudze.
Pani Justyna Kuras - Niedzin powiedziała, że klasy w Nowym Worowie się dzieli, bo jest dużo dzieci
i stąd też wychodzą różnice w etatach.
Katarzyna Pakosz rodzic z Ostrowic powiedziała, że 3 lata temu był pomysł łączenia klas. Pan Wójt
się zobowiązał, że przedstawi projekt. Nie było wójta do tej pory, dopiero teraz szukamy
oszczędności, szukajmy oszczędności w gminie.
Pani Iwona Karbowiak nauczyciel z Nowego Worowa: stwierdziła, że szukamy oszczędności, a gmina
sobie pozwala na podwyżki.
Radny Marian Przybysz powiedział, że był przeciwny podwyżce wójta, a wójt powiedział, że jest
z czego wziąć na podwyżkę.
Zaproponowano następujący skład grupy, która dokona analizy godzin w szkołach : Dyrektorzy Szkół,
Radna Jolanta Okoń, Radna Renata Perenc, Radna Urszula Mroczek, Radny Marian Przybysz,
Wiceprzewodnicząca Rady Halina Radlińska, Pani Justyna Kuras - Niedzin, Pan Paweł Bentkowski, Pan
Jacek Nowicki, Pani Suwalska, Pani Katarzyna Pakosz.
Radna Urszula Mroczek zgłosiła wniosek o rozważenie możliwości zatrudnienia Animatora zajęć na
obiekcie Orlika. Wniosek poparł Radny Rady Powiatu Ireneusz Adamczyk.
Punkt 8. Wolne głosy, komunikaty.
Wójt Gminy Wacław Micewski poinformował, że w przerwie w obradach skonsultował się z Radnym
Powiatowym i można zatrudnić animatora na Orliku. Powiedział, że zostanie przygotowany konkurs
ofert.
Pan Marian Żynis przedsiębiorca z Nowego Worowa powiedział, że prowadzi działalność na terenie
gminy już 19 lat i gmina nigdy mu nie pomogła, nikt się nim nie interesował, a teraz chcą zamknąć
szkołę. Gmina chce dowozić dzieci ale jaką drogą? Powiedział, że jak do niego jadą klienci drogą przez
Gawroniec, to dzwonią czy na pewno dobrze jadą. Nikt go nie informował, że są jakieś fundusze dla
przedsiębiorców. Jak był radnym to też zawsze był problem z pieniędzmi. Zapytał, co gmina robi, żeby
ściągnąć przedsiębiorców do gminy. Apelował, aby się zastanowić nad likwidacją.
Radny Rady Powiatu Ireneusz Adamczyk powiedział, że powiat też szuka oszczędności, szpital jest
zadłużony na ponad 21 mln zł, więc wybrano operatora zewnętrznego. Wygrała firma „Szpitale
Polskie”, która będzie zarządzać od 1 kwietnia. Usługi mają być na tym samym poziomie, obiecują, że
będą doposażyć szpital. Powiat likwiduje 6 szkół ponadgimnazjalnych, bo nie ma innej opcji.
Zlikwidowano 18 oddziałów, do których nie było naborów, też było niezadowolenie. Powiat też szuka
oszczędności, bo wtedy są środki na własne inwestycje. Powiat dołożył środki finansowe do Orlika
w Ostrowicach. Odbyła się wizytacja dróg powiatowych na terenie gminy z udziałem dyrektora
zarządu dróg oraz wicestarosty i jest szansa na remont przepustu na drodze Ciemino – Gawroniec.
Radna Renata Perenc zapytała odnośnie szpitala: czy zmieni się coś, czy szpitale polskie gwarantują
bezpłatność usług?
Radny Rady Powiatu Ireneusz Adamczyk odpowiedział, że nic się nie zmieni. Prawnicy zadbali
o zapisy w umowach. Umowa jest na 30 lat.

Wiceprzewodnicząca Rady Halina Radlińska zapytała, czy przez 30 lat nic się nie zmieni?
Radny Rady Powiatu Ireneusz Adamczyk odpowiedział, że tak na pewno nie jest sformułowany zapis
w umowie.
Pani Agnieszka Wiśniewska mieszkanka Jutrosina: zapytała, kiedy będzie wodociąg na kolonii
w Jutrosinie?
Wójt Gminy Wacław Micewski powiedział, że remont drogi powiatowej Nowe Worowo – Gawroniec
to koszt 5 mln zł. Powiat też szuka pieniędzy. Odnośnie zarzutu, że gmina nie pomaga
przedsiębiorcom: gmina jest członkiem LGD i LGR i są tam realizowane projekty dla przedsiębiorców,
przekazywane są informacje odnośnie możliwości dofinansowania. Były targi gospodarcze
przedsiębiorcy byli zapraszani. Gmina zrealizowała projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Nowym
Worowie, z którego skorzystają też przedsiębiorcy. Delegacja z Niemiec z gminy Ratekau również była
zapraszana do przedsiębiorców.
Wójt Gminy Wacław Micewski, odnośnie pytań i wniosków zadanych na sesji, powiedział, że:
- wodociąg Jutrosin - kolonie w miejscowościach są projektowane w III etapie; w budżecie zapisano
środki finansowe na przygotowanie dokumentacji; dopiero jak będą możliwe źródła finansowania to
gmina będzie aplikować o środki; wartość projektu to ok. 10 mln zł. Jest koncepcja trzeba szukać
środków finansowych ze środków unijnych;
- plaża w Dołgim - nie ma jeszcze informacji na ten temat;
- naprawa boiska w Ostrowicach - na wiosnę;
- pawilon dla Jelenina - jak znajdzie się oferta;
- remont ul. Bocznej – zostanie sprawdzone, bo tam częściowo jest bruk, a częściowo droga
gruntowa.
Pan Paweł Bentkowski – zapytał o boisko w Nowym Worowie, szkoła stara się o plac, żeby zrobić
boisko. Czy jest w planach pomoc gminy dla szkoły w Nowym Worowie? Co zrobi gmina?
Wójt Gminy Wacław Micewski odpowiedział, że nie zna jeszcze planów szkoły w Nowym Worowie,
można się będzie zastanowić, jak otrzyma informację jakie są plany szkoły w Nowym Worowie.
Przewodniczący Rady Jan Błachuta poinformował, że w przerwie obrad osoby wyznaczone do
komisji społecznej w sprawie reorganizacji szkół ustaliły spotkanie na 03.02.2012 r. o godz. 1415
w Urzędzie Gminy.
Punkt 9. Zamknięcie sesji.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący zamknął X Sesję Rady Gminy
Ostrowice.

