PROTOKÓŁ Nr XIII/11
Z SESJI RADY GMINY OSTROWICE
W DNIU 28.09.2012 r.
Punkt 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Błachuta o godz. 1000 otworzył XIII 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.
W Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Wacław Micewski, Skarbnik Gminy Krystyna Kamińska,
Sekretarz Gminy Janina Januszkiewicz, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Urszula
Wasiak, Kierownik Biblioteki Publicznej Beata Pęksa i pracownicy Urzędu.
Punkt 2. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Jan Błachuta przedstawił porządek obrad XIII 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:
1) Komisji Rady w okresie między sesjami.
2) Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między Sesjami.
VI. Pytania i wnioski.
VII. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w budżecie gminy na 2012 rok;
2) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ostrowice na lata 2012 – 2013;
3) nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność Gminy Ostrowice;
4) Podziału gminy Ostrowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu;
5) podziału gminy Ostrowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych.
VIII. Wolne głosy, komunikaty.
IX. Zamknięcie sesji.
Punkt 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady Jan Błachuta poinformował, że protokół z Sesji XII, która odbyła się 28.06.2012
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 XII/12 z 28.06.2012 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:

- w dniu 15.09.2012 r. w Kaliszu Pomorskim, odbyły się Dożynki Powiatowe, gdzie w konkursie na
najładniejsze stoisko dożynkowe reprezentowało nas Sołectwo Chlebowo, które zajęło II miejsce oraz
w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy, reprezentowało nas Sołectwo Cieminko, które
zajęło IV miejsce – Pan Wójt złożył gratulacje reprezentantom.
- trwają wstępne ustalenia odnośnie zakupu energii elektrycznej, zostały złożone oferty, dane
wstępne informacje, faktury, na których oparte są płatności gminy, dla firmy, która przygotowuje
dokumenty. Na podstawie analizy będą podane konkretne propozycje i wnioski. Wstępna analiza nic
nie kosztuje, dopiero po podpisaniu umowy koszty wyniosą około 5.000,00 zł.
- uczestniczył w spotkaniu u Wojewody Zachodniopomorskiego w związku z potwierdzeniem
oświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego, o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego;
- uczestniczył w posiedzeniu LGR w Szczecinku;
- podpisał akt notarialny w sprawie zniesienia współwłasności pod przystankiem w miejscowości
Chlebowo;
- razem z Przewodniczącym Rady Gminy brał udział w Święcie Policji;
- prowadził uzgodnienia z geodetą i mieszkańcami miejscowości Kolno w sprawie rozgraniczenia drogi
(geodeta wykona prace, a mieszkańcy, którzy naruszyli drogę, będą ponosić koszty naprawy). Koszt
rozgraniczenia około 8.000,00 zł.;
- uczestniczył w zgromadzeniu LGD Partnerstwo Drawy;
- brał udział w spotkaniu ze Starostą, w sprawie rynku pracy, wspólnych przedsięwzięć gmin
z powiatem, głównie naprawa dróg i chodników w Nowym Worowie;
- uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami spółki „Wody Polskie” z Poznania, którzy
zaproponowali wybudowanie przydomowych oczyszczalni, bez udziału kosztów gminy, jednak byłyby
one spłacane przez użytkowników, pomysł jest ten analizowany pod kontem otrzymania dotacji
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska;
- uczestniczył w spotkaniu z prezesem zarządu SUWEREUS FUNDUSZ – poprawa dochodów gminy
przez emisję obligacji przychodowych;
- poinformował o tym, że otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu „Wesołe przedszkolaki”, musimy
jednak powtórzyć przetarg na meble;
- brał udział w zebraniach wiejskich w miejscowościach: Przytoń, Nowe Worowo, Chlebowo, Borne,
Ostrowice, Bolegorzyn;
- uczestniczył w spotkaniu Wice-Starosty, odnośnie utrzymania laboratorium i kontroli wewnętrznych
w Sanepidzie w Drawsku Pomorskim;
- poinformował, że została zlikwidowana apteka w Ostrowicach;
- brał udział w zebraniu zarządu Muzeum PGR-u w Bolegorzynie;
- złożone zostały wnioski do LGD Partnerstwo Drawy na remont świetlicy w Nowym Worowie oraz
budowę placu zabaw w Jeleninie;
- jest już projekt na pętlę autobusową w Smołdzęcinie;
- na ukończeniu jest już sprawa przyłącza wodociągowego w Przytoniu;
- występował w telewizji odnośnie kanalizacji w Bolegorzynie;
- od 10 września przeprowadzana jest w urzędzie kontrola z Regionalnej Izby Obrachunkowej;
- odbyła się kontrola z RPO, ponieważ została już ostatnia płatność, czekamy na protokół
pokontrolny.

Punkt 5. Informacja z działalności:
1) Komisji Rady w okresie między sesjami.
W okresie między sesjami nie odbywały się posiedzenia Komisji Rady Gminy.
W tym Punkcie Pani Danuta Lebiecka pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowicach, przedstawiła informację o programie „Szansa na Przyszłość” realizowanego przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowicach od 2007 do 2012 r.
2) Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między Sesjami.
- po okresie wakacyjnym naprzemiennie z Panią Wiceprzewodniczącą Haliną Radlińską pełnił dyżury
w Urzędzie Gminy w każdy czwartek;
- uczestniczył w imprezie urodzinowej Muzeum PGR-u w Bolegorzynie, która odbyła się 22.07.2012 r.;
- uczestniczył w Gminnych Dożynkach w Ostrowicach;
- w dniu 15.09.2012 r., uczestniczył w uroczystości wmurowania/ posadowienia znaku geodezyjnego,
który stanowi matematycznie obliczony środek powiatu drawskiego (znak ten znajduje się około 2km
od miejscowości Stawno, nad jeziorem Łąka);
- uczestniczył w Dożynkach Powiatowych w Kaliszu Pomorskim, podziękował mieszkańcom wsi
Chlebowo i Pani Sołtys oraz mieszkańcom miejscowości Cieminko za przygotowane stoisko i wieniec;
W punkcie tym, Radna Urszula Mroczek, podziękowała Pani Bożenie Kulicz za zorganizowaną
imprezę w Muzeum PGR-u w Bolegorzynie;
Radna Bożena Kulicz, podziękowała wszystkim za pracę w przygotowaniach do imprezy i do
dożynek powiatowych, na których otrzymali 1.000,00 zł.
Przewodniczący Jan Błachuta poinformował, że w związku z tym, iż w Urzędzie Gminy
Ostrowice, przeprowadzana jest w chwili obecnej kontrola z Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie, a zgodnie z przepisami nie mogą być prowadzone dwie kontrole jednocześnie, kontrola
Komisji Rewizyjnej, która miała odbyć się na wniosek Radnego Pana Mariana Przybysza, dotycząca
skontrolowania budynku (starego domu nauczyciela) w Nowym Worowie, zostanie przeprowadzona
w późniejszym terminie.
Punkt 6. Pytania i wnioski.
Przedstawiona została Interpelacja Pani Haliny Radlińskiej (załącznik do protokołu).
Radna Urszula Mroczek – poruszyła sprawę remontu przystanku w Grzybnie. Czy będzie możliwość
dofinansowania przez gminę do wywozu eternitu, czy pieniądze z funduszu sołeckiego przeznaczone
na budowę parkingu przy cmentarzu można przeznaczyć na budowę ogródka jordanowskiego przy
placu zabaw, jeżeli parking nie będzie robiony? Czy osoby posiadające przydomowe oczyszczalnie
muszą podłączać się do kanalizacji? Odczytała pismo rodziców dotyczące zmiany reorganizacji zajęć
uczniów klas II i III.
Pani Dyrektor ZS w Ostrowicach Elżbieta Kozłowska – ustosunkowała się do pisma w sprawie
łączenia zajęć języka angielskiego i informatyki.
Radny Józef Wicherek wnioskował o podjęcie kroków w związku z brudną woda w Jeleninie.

Radny Roman Kopeć – poruszył sprawę apteki, w jakim jest stanie? Czy można zrobić z niej jedną
salę, wyremontować ją i przywrócić jej funkcję świetlicy wiejskiej, żeby np. miało gdzie spotykać się
Koło Gospodyń Wiejskich?
Zaapelował, że nie wolno dzieciom odbierać lekcji WF-u.
Radna Jolanta Okoń – śmieci leżące wokół śmietnika, nie są zabierane przez firmę, która je odbiera.
Wyrzucane są przez mieszkańców wsi płytki, kwiaty do śmietnika gminnego. Należy zrobić wkręty na
przystanku w Bornym. Przy sprzedaży budynków, żeby był robiony podział przez geodetę, ponieważ
w tej chwili Pani Radna musiała złożyć wniosek do prokuratury, ponieważ jej sąsiad nie chce jej
wpuścić na własną posesję.
Radna Renata Perenc – zapytała o drogę do Pana Sekuły w Nowym Worowie, czy w planach jest inna
droga? zdewastowane nagrobki na starym cmentarzu w Nowym Worowie, co można z tym zrobić?
Pani Anna Opala Sołtys Płoci - Państwo Garbowscy nie mają możliwości dojazdu drogą do swojej
posesji, z hydrantu koło ich posesji leje się woda i jest podmokła łąka.
Pan Przewodniczący Jan Błachuta odpowiedział, że otrzymał pismo od Pani Garbowskiej i po niedzieli
pojadą razem z Panem Wójtem zobaczyć jaka tam jest sytuacja.
Pani Anna Opala Sołtys Płoci – droga do państwa Milczarek, nie ma możliwości dojazdu do ich
posesji.
Radna Pani Renata Perenc - poprosiła, żeby strażnik gminny pracował kilka razy w tygodniu
popołudniami, żeby przeprowadzał kontrole, ponieważ na placu zabaw i na przystankach siedzą
osoby, które piją alkohol, palą i nie reagują na to jak zwraca im się uwagę.
Pani Agnieszka Szumska Sołtys Smołdzęcina zgłosiła problem pętli autobusowej. Kierowca autobusu
zabiera dzieci przed wioską, ponieważ nie ma gdzie zawrócić, a tam biegają psy.

Punkt 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
6)
7)
8)
9)
10)

zmian w budżecie gminy na 2012 rok;
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ostrowice na lata 2012 - 2023;
nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność Gminy Ostrowice;
podziału gminy Ostrowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu;
podziału gminy Ostrowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych.

1) zmian w budżecie gminy na 2012 rok;
Projekt uchwały przedstawiła Pani Krystyna Kamińska Skarbnik Gminy.
Uchwała Nr XIII/99/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok;
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 13 Radnych (jednogłośnie). Przewodniczący Rady Jan Błachuta
stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

2) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ostrowice na lata 2012 - 2023;
Skarbnik Gminy Pani Krystyna Kamińska przedstawiła projekt uchwały.
Uchwała Nr XIII/100/12 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ostrowice na
lata 2012 – 2023;
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 13 Radnych (jednogłośnie). Przewodniczący Rady Jan Błachuta
stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

3) nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność Gminy Ostrowice;
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Jan Błachuta
Uchwała Nr XIII/101/12 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność Gminy
Ostrowice;
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 13 Radnych (jednogłośnie). Przewodniczący Rady Jan Błachuta
stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

4) podziału gminy Ostrowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Pani Janina Januszkiewicz
Po odczytaniu uchwały Radny Jan Doroń wniósł ustny wniosek o zmianę granic okręgów
w miejscowości Nowe Worowo, dotyczącą okręgu Nr 7 na: Aleja Wolności, ul. Boczna i ul. Kopernika,
okręgu Nr 8 na: ul. Chopina , ul. Kolonia i Kania Górka
Głosowanie nad przyjęciem wniosku przedstawia się następująco:
Za przyjęciem wniosku głosowało 3 Radnych, przeciw przyjęciu wniosku głosowało 4 Radnych, od
głosu wstrzymało się 3 Radnych, 1 Radna nie głosowała. Przewodniczący Rady Jan Błachuta stwierdził
iż wniosek nie przeszedł.
Uchwała Nr XIII/102/12 w sprawie podziału gminy Ostrowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 10 Radnych , 2 Radnych wstrzymało się od głosowania, 1 Radny nie
głosował, ponieważ opuścił sesję Rady Gminy. Przewodniczący Rady Jan Błachuta stwierdził podjęcie
uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

5) podziału gminy Ostrowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz gminy Janina Januszkiewicz
Uchwała Nr XIII/103/12 w sprawie podziału gminy Ostrowice na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 12 Radnych, 1 Radny nie głosował, ponieważ opuścił sesję Rady
Gminy. Przewodniczący Rady Jan Błachuta stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do
niniejszego protokołu.

Punkt 8. Wolne głosy, komunikaty.
Radny Józef Wicherek - zadał pytanie co z drogą w Jelenienie?
Radny Andrzej Bielawski – poinformował, iż w przyszłym roku planowana jest organizacja zawodów
strażackich w Chlebowie, w związku z czym należy zrobić porządek przy boisku, powycinać drzewa,
ponieważ stwarzają one zagrożenie oraz należy zrobić tam oświetlenie.
Radny Józef Wicherek – zaproponował aby na słupie przy placu zabaw w Jeleninie zamontować
lampę.
Wójt Gminy Wacław Micewski, odnośnie pytań i wniosków, powiedział, że:
- zostanie sprawdzona cena postawienia przystanku/wiaty w Grzybnie;
- nie będzie dofinansowania do eternitu, ponieważ to finansowane jest w całości z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska;
- jeżeli są przeznaczone pieniądze z funduszu sołeckiego na zrobienie parkingu przy cmentarzu, to
można to załatwiać;
- właściciele biologicznych szamb, nie będą musieli się podłączać do oczyszczalni, ale będą musieli
okazać się rachunkami za wywóz nieczystości;
- hydrofornia w Jeleninie – zadanie zostało już zlecone;
- droga do Państwa Sekułów zostanie oczyszczona i udrożniona;
- stary cmentarz w Nowym Worowie, zostanie sprawdzony;
- droga do Państwa Garbowskich – będzie podsypana i utwardzona;
- droga do Państwa Milczarek - spróbujemy spuścić wodę, a jeśli się nie uda to trzeba będzie
dojeżdżać przez żwirownię;
- spróbujemy dogadać się z Policją, aby strażnik wspólnie z policją przeprowadzali patrole
popołudniami;
- sprawdzimy psy w Smołdzęcinie.
Punkt 9. Zamknięcie sesji.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący zamknął XIII Sesję Rady Gminy
Ostrowice.

