PROTOKÓŁ Nr XV/12
Z SESJI RADY GMINY OSTROWICE
W DNIU 28.12.2012 r.
Punkt 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Błachuta o godz. 0900 otworzył XV 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 stanowią kolejno załączniki nr: 1, 2 do niniejszego protokołu.
W Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Wacław Micewski, Skarbnik Gminy Krystyna Kamińska,
Sekretarz Gminy Janina Januszkiewicz, Dyrektor Zespołu Szkół w Ostrowicach Pani Elżbieta
Kozłowska, Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Worowie Pani Agnieszka Oleszczuk i pracownicy
Urzędu.
Punkt 2. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Jan Błachuta przedstawił porządek obrad XV 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) uchwalenia budżetu Gminy Ostrowice na rok 2013;
2) uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ostrowice na lata 2013 - 2027;
3) zmian w budżecie gminy na 2012 r.
4) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ostrowice na lata 2012 - 2023;
5) przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowice;
6) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;
7) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
8) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane
zawarte w tej deklaracji;
9) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych;
10) ustalenia górnych stawek, opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych;
11) upoważnienia wiceprzewodniczącej Rady Gminy;
12) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice;
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13) wyrażenia zgody na zbycie w formie bezprzetargowej nieruchomości położonych w Nowym
Worowie stanowiących własność gminy Ostrowice.
VIII. Wolne głosy, komunikaty.
IX. Zamknięcie sesji.
W związku z tym, ze na wspólnym posiedzeniu Komisji, które odbyło się 27 grudnia 2012 r.,
przedstawiono jeszcze jeden projekt uchwały, tj. w sprawie:
1. wyrażenia zgody na zbycie w formie bezprzetargowej nieruchomości położonych w Nowym
Worowie stanowiących własność Gminy Ostrowice;
Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Błachuta zaproponował zmianę w porządku obrad
i wprowadzenie tego projektu w punkcie 7 podjęcie uchwał jako podpunkt 13.
Głosowanie nad zmianą porządku obrad przedstawia się następująco:
Za zmianą porządku obrad głosowało 14 Radnych (jednogłośnie). Przewodniczący Rady Jan Błachuta
stwierdził przyjęcie zmiany w porządku obrad.
Punkt 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady Jan Błachuta poinformował, że protokół z Sesji XIV, która odbyła się 21.11.2012
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 XIV/12 z 21.11.2012 r. głosowało 14 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:
- uczestniczył w konferencji szkoleniowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, odnośnie perspektywy finansowej Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na lata 2014 - 2020;
- brał udział w konferencji/szkoleniu w ZETO z projektu kompetentny urzędnik w zakresie obsługi
programu Gmina2;
- uczestniczył w zebraniu z mieszkańcami Bolegorzyn w sprawie zmiany ustawy o odpadach;
- podpisana została umowa na realizację projektu „Wesołe przedszkolaki w Gminie Ostrowice”;
- brał udział w posiedzeniu inaugurującym nową kadencję niesamorządowców w radzie zatrudnienia;
- uczestniczył w spotkaniu wigilijnym w Bolegorzynie;
- przeprowadzony został przetarg dowozu uczniów do szkół – wygrał go PKS, który jako jedyny złożył
ofertę;
- odbyła się kontrola z PROW dotycząca remontu świetlicy w Przytoniu;
- został podpisany protokół pokontrolny z Regionalnej Izby Obrachunkowej, czekamy teraz na
zalecenia pokontrolne;
- czekamy na weryfikację wniosków z RPO i na 3 kontrole z PROW-u dotyczące wniosków o płatność;
- projekt dotyczący utylizacji azbestu, został rozliczony.
W trakcie składanej przez Wójta Gminy informacji z działalności między sesjami, doszedł 15 Radny.
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Punkt 5. Informacja z działalności:
1) Komisji Rady w okresie między sesjami.
W okresie między sesjami Komisje Rady Gminy odbyły jedno wspólne posiedzenie, które
odbyło się 27 grudnia 2012 r. Omawiano na nim:
- projekty uchwał na XV Sesję oraz sprawy bieżące.
2) Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między Sesjami.
- naprzemiennie z Panią Wiceprzewodniczącą w każdy czwartek pełnił dyżury w Urzędzie Gminy;
- 07.12.2012 r., uczestniczył w posiedzeniu Sesji Rady Powiatu;
- 12.12.2012 r., brał udział w podsumowaniu z działalności projektu „Szansa na przyszłość”, gdzie
informację dotyczącą realizacji projektu na terenie Gminy Ostrowice, przedstawiła Pani Danuta
Lebiecka;
- uczestniczył w zebraniu z mieszkańcami Bolegorzyna;
- 15.12.2012 r., uczestniczył w spotkaniu Mikołajkowym w Zespole Szkół w Nowym Worowie;
- 27.12.2012 r., uczestniczył we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Ostrowice.
Punkt 6. Pytania i wnioski.
Radna Halina Radlińska – odczytała interpelację, dotyczącą remontu drogi Gawroniec – Cieminko –
Nowe Worowo, która jest załącznikiem do protokołu.
Radna Jolanta Okoń – poinformowała, że ma powstać Ogródek Jordanowski w Bornem, ale podobno
nie ma działki. Zadała Pytanie Panu Wójtowi, czy to prawda, ze nie ma działki?
Wójt Gminy Wacław Micewski - odpowiedział, że są działki, tylko przeznaczone są na cel rolny.
Radna Jolanta Okoń – zapytała, czy świetlica w Bornem będzie otwarta w ferie, żeby dzieci mogły z
niej korzystać?
Pan Wójt Wacław Micewski - odpowiedział, że jeśli będzie taka inicjatywa, to tak.
Sołtys Bornego Justyna Prokocim - powiedziała, że nie można palić w kominku.
Pan Wójt Wacław Micewski - odpowiedział, że instalacja w świetlicy jest sprawna i można wstawić
nagrzewnicę.
Radna Renata Perenc – zapytała, czy da się coś zorganizować dla dzieci w szkole podczas ferii?.
Sołtys Płoci Anna Opala – zapytała czym mają dojeżdżać dzieci z innych miejscowości do Nowego
Worowa? Gdyby była możliwość, żeby autobus jeździł przez ferie w innych godzinach niż o 7.00 rano,
to dzieci by jeździły, poinformowała, że bilety i tak są wykupione na cały miesiąc.
Wójt Gminy Wacław Micewski – zaproponował, aby porozmawiać na ten temat z Dyrektorkami
Zespołów Szkół.
Radna Urszula Mroczek – powiedziała, że najpierw należy zapytać dzieci czy w ogóle są
zainteresowane feriami w szkole?
Radny Marian Przybysz – czy można uczulić strażnika gminnego, żeby zwracał uwagę na biegające
psy? Psy wyprowadzane są bez kagańców.
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Skarbnik Gminy Krystyna Kamińska odczytała uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2012 w sprawie:
- wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Ostrowice na 2013 rok;
- wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Ostrowice na lata 2013 – 2027.

Punkt 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.

uchwalenia budżetu Gminy Ostrowice na rok 2013;
uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ostrowice na lata 2013 - 2027;
zmian w budżecie gminy na 2012 r.;
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ostrowice na lata 2012 - 2023;
przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowice;
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane
zawarte w tej deklaracji;
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych;
ustalenia górnych stawek, opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych;
upoważnienia wiceprzewodniczącej Rady Gminy;
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice;
wyrażenia zgody na zbycie w formie bezprzetargowej nieruchomości położonych w Nowym
Worowie stanowiących własność gminy Ostrowice.

1) uchwalenia budżetu Gminy Ostrowice na rok 2013;
Projekt uchwały przedstawiła Pani Krystyna Kamińska Skarbnik Gminy.
Radny Andrzej Bielawski – budżet przyjmujemy w formie pierwotnej, a zmiany?
Wójt Gminy Wacław Micewski – zmiany z 2012 roku.
Uchwała Nr XV/117/12 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowice na rok 2013;
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.
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2) uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ostrowice na lata 2013 - 2027;
Skarbnik Gminy Pani Krystyna Kamińska przedstawiła projekt uchwały.
Uchwała Nr XV/118/12 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Ostrowice na lata 2013 - 2027;
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.
3) zmian w budżecie gminy na 2012 r.;
Projekt uchwały przedstawiła Pani Krystyna Kamińska Skarbnik Gminy
Uchwała Nr XV/119/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.;
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.
4) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ostrowice na lata 2012 - 2023;
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Krystyna Kamińska
Uchwała Nr XV/120/12 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ostrowice na
lata 2012 - 2023;
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 15 Radnych (jednogłośnie). Przewodniczący Rady Jan Błachuta
stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.
Wójt Gminy Wacław Micewski – podziękował Radzie Gminy Ostrowice za podjęcie uchwał
budżetowych.
5) przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowice;
Projekt uchwały przedstawiła Wiceprzewodnicząca Pani Halina Radlińska
Radna Renata Perenc – zadała pytanie, czy został zmieniony § 21 pkt. 7 regulaminu dotyczący zmiany
okresu wywozu nieczystości z dwutygodniowego na jednomiesięczny?
Wójt Gminy Wacław Micewski – tak zostało to zmienione.
Radny Andrzej Bielawski - złożył propozycję, aby Przewodniczący Rady odczytał informację, o tym,
że po podjęciu uchwał będą wprowadzone zmiany, zgodnie z przygotowywanymi zmianami do
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Przewodniczący Rady Jan Błachuta – odczytał informację.
Wójt Gminy Wacław Micewski – odczytał uzasadnienie dotyczące konieczności wprowadzania zmian
oraz przedstawił propozycje tych zmian:
1. będzie można zróżnicować stawki (przy większych rodzinach, będzie można zmniejszyć
stawkę, o tym zadecyduje Rada Gminy);
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2. będzie możliwość wyposażenia nieruchomości w pojemniki przez przedsiębiorcę a nie
właściciela;
3. Rada Gminy będzie mogła wprowadzić zwolnienia przedmiotowe;
4. dopuszcza się stosowanie więcej niż jednej metody ustalenia opłat na terenie gminy;
5. deklaracja będzie mogła być złożona przez internet;
6. w działalności gospodarczej opłaty nie będą musiały być ustalone od pojemnika, ale mogą
być od powierzchni;
7. Wójt sam będzie mógł prowadzić egzekucję, nie będzie musiał to być komornik.
Radna Urszula Mroczek – czy będzie możliwość modyfikacji stawek?
Wójt Gminy Wacław Micewski – tak, to ustala Rada Gminy.
Uchwała Nr XV/121/12 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Ostrowice;
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.
6) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;
Projekt uchwały przedstawiła Wiceprzewodnicząca Pani Halina Radlińska
Radna Renata Perenc – zaproponowała, aby zmniejszyć stawkę w § 2 pkt. 2 na 10 zł, ponieważ w
każdej chwili można będzie ją zwiększyć;
Wójt Gminy Wacław Micewski – odpowiedział, że obniżyć można, ale po podjęciu uchwały nie
będzie można jej już podwyższyć.
Sołtys Chlebowa Halina Myślińska – a co z letnikami? Gdzie oni będą wyrzucać śmieci?
Wójt Gminy Wacław Micewski – odpowiedział, że będą musieli zbierać w worki i zabierać ze sobą.
Strażnik Gminny będzie to sprawdzał.
Sołtys Płoci Anna Opala – zapytała czy na wioskach zostaną te pojemniki, które już są?
Wójt Gminy Wacław Micewski – odpowiedział, że tak;
Sołtys Płoci Anna Opala – zapytała o ile wzrośnie opłata na rodzinę?
Wójt Gminy Wacław Micewski – to zależy od ilości członków rodziny.
Sołtys Płoci Anna Opala – zapytała czy Ci, co mają kompostowniki, mogą płacić mniej?
Wójt Gminy Wacław Micewski – nie.
Uchwała Nr XV/122/12 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej
pojemności;
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.
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7) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
Projekt uchwały przedstawiła Wiceprzewodnicząca Pani Halina Radlińska
Radna Bożena Kulicz – powiedziała, że w projekcie nie ma możliwości płatności do inkasenta.
Wójt Gminy Wacław Micewski – odpowiedział, że na starych zasadach nie ma możliwości płacenia
inkaso, to jest ujęte w nowych przepisach.
Uchwała Nr XV/123/12 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi;
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.
8) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane
zawarte w tej deklaracji;
Projekt uchwały przedstawiła Wiceprzewodnicząca Pani Halina Radlińska
Radny Józef Wicherek – zadał pytanie czy osoby zameldowane wpisuje się do deklaracji?
Wójt Gminy Wacław Micewski – odpowiedział, ze tylko osoby zamieszkujące ujmuje się w deklaracji.
Uchwała Nr XV/124/12 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz wykazu
dokumentów potwierdzających dane zawarte w tej deklaracji;
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.
9) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych;
Projekt uchwały przedstawiła Wiceprzewodnicząca Pani Halina Radlińska
Uchwała Nr XV/125/12 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
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.
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10) ustalenia górnych stawek, opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych;
Projekt uchwały przedstawiła Wiceprzewodnicząca Pani Halina Radlińska
Uchwała Nr XV/126/12 w sprawie ustalenia górnych stawek, opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
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.
11) upoważnienia wiceprzewodniczącej Rady Gminy
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Pani Janina Januszkiewicz
Uchwała Nr XV/127/12 w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczącej Rady Gminy;
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.
12) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Pan Jan Błachuta
Uchwała Nr XV/128/12 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Ostrowice;
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 15 Radnych. 12 Radnych było za podjęciem uchwały, 2 Radnych
wstrzymało się od głosu, a 1 Radny był przeciw. Przewodniczący Rady Jan Błachuta stwierdził
podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.
13) wyrażenia zgody na zbycie w formie bezprzetargowej nieruchomości położonych w Nowym
Worowie stanowiących własność gminy Ostrowice
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Pan Jan Błachuta
Uchwała Nr XV/129/12 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie bezprzetargowej
nieruchomości położonych w Nowym Worowie stanowiących własność gminy Ostrowice;
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.
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Punkt 8. Wolne głosy, komunikaty.
Radny Roman Kopeć - poinformował, że wpłynął wniosek o wydzierżawienie budynku świetlicy
(GOK). Zaproponował, aby na ten temat wypowiedzieli się wszyscy mieszkańcy Ostrowic;
Radny Józef Wicherek – zadał pytanie, co ze świetlicą wiejską w Jeleninie? Czy będzie jakiś barak,
ponieważ mieszkańcy nie mają możliwości zorganizowania nawet żadnego zebrania;
Radna Halina Radlińska – zaproponowała, aby ogłosić na zebraniach wiejskich, żeby mieszkańcy
zbierali gruz, który będzie można wykorzystać do remontu dróg. Żeby nie wywozić gruzu poza teren
gminy.
Radny Andrzej Bielawski – poinformował, że w dniu jutrzejszym w nowym kinie w Drawsku
Pomorskim o godz. 14:30 będzie spotkanie z Ministrem Rolnictwa, poprosił, aby poinformować
mieszkańców i rolników o tym spotkaniu.
Sołtys Smołdzęcina Agnieszka Szumska – zadała pytanie, o co chodzi ze zmianą godzin dojazdu
autobusu do szkoły oraz z przesunięciem godzin lekcyjnych?
Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Worowie Agnieszka Oleszczuk – odpowiedziała, że w związku
z tym, że otwarty został punkt przedszkolny i małe dzieci musiały długo czekać na zajęcia, o 15 minut
zostały przesunięte dojazdy i zajęcia lekcyjne.
Wójt Gminy Wacław Micewski, odnośnie pytań i wniosków, powiedział, że:
- w związku z wydzierżawieniem świetlicy, należy zrobić zebranie wiejskie z mieszkańcami żeby
wypowiedzieli się na dany temat;
- jest opcja aby wykorzystać budynek po hydroforni w Jeleninie na świetlicę wiejską;
- w chwili obecnej gruz jest zbierany na zatoczkę autobusową w Smołdzęcinie.
Punkt 9. Zamknięcie sesji.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący zamknął XV Sesję Rady Gminy
Ostrowice.
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