PROTOKÓŁ Nr XIV/12
Z SESJI RADY GMINY OSTROWICE
W DNIU 21.11.2012 r.
Punkt 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Błachuta o godz. 1000 otworzył XIV Sesję Rady Gminy
i po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności, w Sesji uczestniczy
15 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał – listy
obecności radnych, sołtysów 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, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Złocieńcu – dzielnicowy Marcin Łoziński
i pracownicy Urzędu.
Punkt 2. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Jan Błachuta przedstawił porządek obrad XIV 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) rozpatrzenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu
realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku;
3) rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku;
4) rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej
Gminy Ostrowice za I półrocze 2012 roku;
5) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.;
6) obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2013 r.;
7) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.;
8) w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczącej Rady Gminy i przewodniczącej komisji
Rewizyjnej Rady Gminy;
9) uchwalenia rocznego Programu Gminy Ostrowice z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013;
10) uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowicach;
11) obligacji przychodowych.
VIII. Wolne głosy, komunikaty.
IX. Zamknięcie sesji.
W związku z tym, ze na wspólnym posiedzeniu Komisji, które odbyło się 20 listopada 2012 r.,
przedstawiono jeszcze trzy projekty uchwał, tj. w sprawie:

1. trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw
rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej;
2. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice;
3. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie darowizny nieruchomości;
Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Błachuta zaproponował zmianę w porządku obrad
i wprowadzenie tych projektów w punkcie 7 podjęcie uchwał jako podpunkty 7,8 i 9.
Głosowanie nad zmianą porządku obrad przedstawia się następująco:
Za zmianą porządku obrad głosowało 15 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 XIII, która odbyła się 28.09.2012
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 XIII/12 z 28.09.2012 r. głosowało 15 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 naszej gminie wizytę złożył Wicemarszałek Wojciech Drożdż, który odwiedził Zakład Pana Marka
Żynisa oraz Muzemu PGR-u w Bolegorzynie;
- wraz z Przewodniczącym uczestniczył w spotkaniu z Dyrektorem Gilem, odnośnie pozyskania działek
od Agencji Nieruchomości Rolnej;
- uczestniczył w spotkaniu u Wojewody Zachodniopomorskiego w związku z potwierdzeniem
oświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego, o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego;
- uczestniczył w posiedzeniu zarządu LGR w Szczecinku, odnośnie przesunięcia środków finansowych
z ochrony środowiska na działania ogólnorozwojowe;
- spotkanie z przedstawicielami spółki wodno – ściekowej Wody Polskie, odnośnie budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków;
- spotkanie z przedstawicielami firmy Deloitte w sprawie rozliczenia VAT-u (możliwość odzyskania
VAT-u, który jest kosztem niekwalifikowanym np. w kulturze);
- uruchomione zostały dwa oddziały przedszkolne przy Zespołach Szkół;
- spotykał się z rodzicami dziećmi uczęszczającymi do przedszkoli;
- był świadkiem w sądzie odnośnie naruszenia ciszy nocnej w Sylwestra w miejscowości Bornesprawa jest w toku i prawdopodobnie będzie jeszcze długo w toku;
- uczestniczył wraz z Panem Przewodniczącym w wieczorze poetyckim w Nowym Worowie;
- składaliśmy wnioski na Małe Projekty, dzięki OSP został złożony wniosek na odwodnienie boiska w
Ostrowicach;
- podpisaliśmy umowę z Urzędem marszałkowskim na plac zabaw w Jeleninie i na świetlicę w Nowym
Worowie;
- w tym tygodniu zlecimy projekt ciepłociągu na zasilanie świetlicy w Nowym Worowie;
- uczestniczył w pasowaniu uczniów klas I w Zespole Szkół w Ostrowicach;
- uczestniczył w spotkaniu odnośnie nowego prawa śmieciowego w Drawsku Pomorskim;

- spotkał się z Burmistrzem Złocieńca i Prezesem Spółki Komunalnej w Złocieńcu odnośnie gospodarki
wodno - ściekowej;
- uczestniczył w Powiatowych Obchodach Święta Niepodległości;
- uczestniczył w konferencji Rola Rodziny i Instytucji a bezpieczeństwo dzieci w Złocieńcu z udziałem
Pani Sędzi Anny Wesołowskiej;
- uczestniczył w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia odnośnie zmian w funkcjonowaniu
Powiatowego Urzędu Pracy;
- otrzymał propozycję utworzenia w Ostrowicach wersji demo parku solarnego – zaproponowano
strefę przy hydroforni;
- prowadzi konsultacje w sprawie PPP – Partnerstwa Publiczno - Prywatnego.
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 20 listopada 2012 r. Omawiano na nim:
- zasady „nowego prawa śmieciowego” (regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Ostrowice);
- projekty uchwał na XIV Sesję oraz sprawy bieżące.
2) Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między Sesjami.
- naprzemiennie z Panią Przewodniczącą w każdy czwartek pełnił dyżury w Urzędzie Gminy;
- 04 października razem z Panem Wójtem objechali teren Gminy, w Nowym Worowie sprawdzali
fetor wydobywający się ze studzienek oraz byli w Płociach u Pani Garbowskiej w sprawie drogi;
- był na Kolonii w Nowym Worowie w sprawie skargi dotyczącej nieprzejezdności drogi;
- odwiedził pogorzelców w Jeleninie;
- 08 października wraz z Panem Wójtem był w Koszalinie w Agencji Nieruchomości Rolnej;
- uczestniczył w uroczystym otwarciu Centrum Kultury w Drawsku;
- uczestniczył w spotkaniu w Zespole Szkół w Nowym Worowie z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
- 15 listopada w Zespole Szkół w Nowym Worowie uczestniczył w spotkaniu z wizytatorami ds.
ewaluacji, którzy chcieli zasięgnąć opinii o sukcesach oraz mankamentach szkoły;
- Pani Dyrektor Agnieszka Oleszczuk, poinformowała, że w poniedziałek przedstawiony zostanie
raport z przeprowadzonej ewaluacji oraz przedstawiła krótką informację dotyczącą wizytacji;
- Radna Renata Perenc, poinformowała, ze mimo tego że przy zespole Szkół w Nowym Worowie nie
ma boiska, to uczniowie odnoszą sukcesy w dziedzinie sportu.
Punkt 6. Pytania i wnioski.
Przewodniczący Jan Błachuta odczytał informację od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Drawsku
Pomorskim, dotyczącą nieprawidłowości stwierdzonych w oświadczeniach majątkowych Radnych
Rady Gminy, Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy oraz kierowników jednostek
organizacyjnych Gminy.
Radny Roman Kopeć – poprosił o dwóch pracowników interwencyjnych, którzy pogłębią rów przy
boisku sportowym, zapytał co ze świetlicą w Ostrowicach, co z pomieszczeniem po aptece? Co z
drogą na Siecino tą koło Pawlaka, miała być zrobiona?.

Radna Halina Radlińska – odczytała interpelację, która jest załącznikiem do protokołu.
Radna Urszula Mroczek – na jakim etapie jest przejęcie gruntu nad jeziorem od Agencji Rynku
Rolnego? Co z przystankiem w Grzybnie? Miał być naprawiony dach i nic się nie dzieje. Czy droga,
która była robiona nad jeziorem w Dołgiem, finansowana była ze środków z Funduszu Sołeckiego czy
z Gminy? Czy ktoś z pracowników Urzędu mógłby pomóc w napisaniu wniosku na renowację kościoła
w Dołgiem?
Radny Jan Doroń – czy kanalizacja w Nowym Worowie jest już zakończona?
Radna Bożena Kulicz – spowalniacze w Bolegorzynie na gminnej drodze przy blokach. Jak wygląda
podłączenie kanalizacji w Bolegorzynie? Poinformowała Pana dzielnicowego Marcina Łozińskiego, że
mieszkańcy bloku w Bolegorzynie zgłaszali do niej, że Dziedzic zrobił z mieszkania melinę. Pan
dzielnicowy odpowiedział, że należy zgłosić to na policję, należy złożyć oficjalne zawiadomienie i
wtedy On tam pojedzie. Pani Radna poinformowała, że tam mieszkają starsi schorowani ludzie,
którym zakłócany jest porządek oraz zakłócana jest cisza nocna. Poinformowała, że w Bolegorzynie
zdarzają się kradzieże.
Radny Stanisław Bodnar – kiedy będzie podłączony wodociąg w Przytoniu, wszystko było już
zrobione, projekt, a do tej pory cisza, nic się nie dzieje?
Radna Halina Radlińska - zgłaszała wcześniej do rejonu dróg, że na drodze do Połczyna jest spękany
asfalt. Miało to być robione a do dnia dzisiejszego nic się tam nie zmieniło. Czy szkoła w Nowym
Worowie będzie podłączona do oczyszczalni?
Pani Marlena Grabowska Sołtys Nowego Worowa - na ulicy Ogrodowej wydobywają się brzydkie
zapachy. Do ogródka do Pani Czarkowskiej płyną ścieki. W studzienkach deszczowych na Alei
Wolności stoi woda – czy straż mogłaby je przepchać? Potrzebna jest lampa przy przystanku
autobusowym. Zgłosiła, ze są dziurawe drogi do Państwa Cieślików. Nad rzeką koło Państwa
Zdebskich zapadł się przepust, czy da się go naprawić?
Pani Ewa Jagieła Sołtys Przytonia – Pani Domańska, wystąpiła z prośbą odnośnie topoli, które
opierają się o budynek w Przytoniu, czy można je wyciąć?
Radna Pani Renata Perenc - kiedy będą ścięte drzewa w Nowym Worowie? Zgłaszała wcześniej
cmentarz poniemiecki coś trzeba z nim zrobić? Kiedy będą robione odpowietrzniki przy studniach
rozprężnych? Na ul. Ogrodowej popsuta jest studzienka.
Radny Marian Przybysz - zadał pytanie co z wnioskiem dotyczącym kontroli starego domu
nauczyciela w Nowym Worowie?
Radna Jolanta Okoń - wystające śrubki na przystanku w Bornem, niech konserwator przyjdzie i
pozagina te wystające części. Zadała pytanie czy jest możliwość, żeby świetlica była otwierana przez
okres zimowy, kiedy to dzieci będą jechały do szkoły? Coś zrobić ze świetlicą, żeby była otwierana
popołudniami.
Radny Andrzej Bielawski - poinformował, że w transformatorze za przystankiem w Chlebowie są
strzelania. Czy byłaby możliwość postawienia dodatkowych koszy na szkoło i papier w kierunku
Starego Worowa? Pozalewało kilka posesji, pozatykane są studzienki burzowe, trzeba ja przepchać.

Radny Józef Wicherek - postawić lampę na placu zabaw w Jeleninie. Załatać dziury na drodze w
Jeleninie.
Radna Bożena Kulicz - poprosiła o przeniesienie lampy na schody.
Radna Halina Radlińska – poprosiła, żeby jakiś mężczyzna z interwencyjnych poobcinał konary
starych wierzb na terenie Nowego Worowa.
Radny Jan Doroń - poobcinać gałęzie na drodze do Państwa Wodeckich. Poprzez nasadzenie
drzewek poprzez Pana Łukasza Dzisiowa została zwężona droga o 1,5 m.
Radny Andrzej Buszta - poprosił, żeby ktoś przyjechał i pospuszczał wycięte drzewa na cmentarzu w
Siecinie.

Punkt 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. zmian w budżecie gminy na 2012 rok;
2. rozpatrzenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu
realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku;
3. rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku;
4. rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy
Ostrowice za I półrocze 2012 roku;
5. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.;
6. obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2013 r.;
7. trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych,
na których zaprzestano produkcji rolnej;
8. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice;
9. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie darowizny nieruchomości;
10. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.;
11. w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczącej Rady Gminy i przewodniczącej komisji Rewizyjnej
Rady Gminy;
12. uchwalenia rocznego Programu Gminy Ostrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013;
13. uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowicach;
14. obligacji przychodowych.

1) zmian w budżecie gminy na 2012 rok;
Projekt uchwały przedstawiła Pani Krystyna Kamińska Skarbnik Gminy.
Uchwała Nr XIV/104/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok;
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych. Radny Andrzej Szynal był nieobecny podczas
głosowania. Przewodniczący Rady Jan Błachuta stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do
niniejszego protokołu.

2) rozpatrzenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji
przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku;
Skarbnik Gminy Pani Krystyna Kamińska przedstawiła projekt uchwały.
Uchwała Nr XIV/105/12 w sprawie rozpatrzenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku;
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych. Radny Andrzej Szynal był nieobecny podczas
głosowania. Przewodniczący Rady Jan Błachuta stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do
niniejszego protokołu.
3) rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku;
Projekt uchwały przedstawiła Pani Krystyna Kamińska Skarbnik Gminy
Uchwała Nr XIV/106/12 w sprawie rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2012 roku;
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych. Radny Andrzej Szynal był nieobecny podczas
głosowania. Przewodniczący Rady Jan Błachuta stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do
niniejszego protokołu.
4) rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy
Ostrowice za I półrocze 2012 roku
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Krystyna Kamińska
Uchwała Nr XIV/107/12 w sprawie rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Ostrowice za I półrocze 2012 roku;
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych. Radny Andrzej Szynal był nieobecny podczas
głosowania. Przewodniczący Rady Jan Błachuta stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do
niniejszego protokołu.
5) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Grażyna Oszkiel
Uchwała Nr XIV/108/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2013 r.;
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych. Radny Andrzej Szynal był nieobecny podczas
głosowania. Przewodniczący Rady Jan Błachuta stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do
niniejszego protokołu.

6) obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2013 r.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Grażyna Oszkiel
Uchwała Nr XIV/109/12 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
na 2013 r.;
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych. Radny Andrzej Szynal był nieobecny podczas
głosowania. Przewodniczący Rady Jan Błachuta stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do
niniejszego protokołu.
7) trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na
których zaprzestano produkcji rolnej;
Projekt uchwały przedstawiła Pani Grażyna Oszkiel
Uchwała Nr XIV/110/12 w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku
rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej;
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych. Radny Andrzej Szynal był nieobecny podczas
głosowania. Przewodniczący Rady Jan Błachuta stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do
niniejszego protokołu.
8) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Jan Błachuta
Radny Andrzej Buszta wniósł ustny wniosek o przełożenie podjęcia uchwały na następną sesję rady
Gminy po zapoznaniu się ze szczegółami zbycia tej nieruchomości.
Głosowanie nad wnioskiem o przełożenie podjęcia uchwały przedstawia się następująco:
Za wnioskiem o przełożenie głosowało 14 Radnych. Radny Andrzej Szynal był nieobecny podczas
głosowania. Przewodniczący Rady Jan Błachuta zatwierdził wniosek o przełożenie podjęcia uchwały i
poinformował, że głosowanie nad podjęciem uchwały odbędzie się na grudniowej Sesji Rady Gminy.
9) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie darowizny nieruchomości;
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Pan Jan Błachuta
Uchwała Nr XIV/111/12 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie darowizny
nieruchomości;
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.
10) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Katarzyna Żołynia

Uchwała Nr XIV/112/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2013 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.
11) upoważnienia wiceprzewodniczącej Rady Gminy i przewodniczącej komisji Rewizyjnej Rady
Gminy
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Pani Janina Januszkiewicz
Uchwała Nr XIV/113/12 w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczącej Rady Gminy i
przewodniczącej komisji Rewizyjnej 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) uchwalenia rocznego Programu Gminy Ostrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
Projekt uchwały przedstawiła Pani Edyta Jawdyńska
Uchwała Nr XIV/114/12 w sprawie uchwalenia rocznego Programu Gminy Ostrowice z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego 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.
13) uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowicach
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Urszula Wasiak
Uchwała Nr XIV/115/12 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Ostrowicach;
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.

14) zmiany uchwały Nr VI/50/11 Rady Gminy Ostrowice z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie emisji
obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy Pan Wacław Micewski
Uchwała Nr XIV/116/12 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/50/11 Rady Gminy Ostrowice z dnia 31
sierpnia 2011 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu;

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.
Punkt 8. Wolne głosy, komunikaty.
Radna Halina Radlińska - poprosiła Pana Wójta i Pana Przewodniczącego o wsparcie dla członków
Koła Emerytów i Rencistów z Nowego Worowa.
Wójt Gminy Wacław Micewski, odnośnie pytań i wniosków, powiedział, że:
- ludzi na pogłębienie rowów załatwimy;
- świetlica w Ostrowicach, trzeba będzie jakieś decyzje podejmować na Komisji Kultury;
- droga na Pawlaka będzie robiona;
- lustro koło Pani Frankowskiej sprawdzimy;
- spowalniacze w Bolegorzynie - wyjaśnimy;
- grunt nad jeziorem – odpowie na następnej Sesji, ponieważ pracownik jest w tej chwili na
zwolnieniu lekarskim;
- przystanek w Grzybnie – będzie robiony na wiosnę;
- w miarę możliwości pomożemy przy pisaniu wniosku na środki na remont kościoła;
- zostało już zlecone dla Pani Myszkowskiej, żeby wyjaśniła kanalizację z Borysiewiczami;
- wodociąg w Przytoniu – mapy są w przygotowaniu;
- zapachy będą sprawdzone;
- przepust koło Zdebskiej – sprawdzimy;
- topola u Pani Domańskiej – sprawdzimy;
- kontrola RIO nadal trwa, więc dlatego nie jest przeprowadzona kontrola budynku starego domu
nauczyciela w Nowym Worowie;
- z gwintami w Bornym Pan Wójt powie, żeby coś zrobić;
- jak będą stażyści, to będziemy coś robić, żeby świetlice były otwarte;
- lampy są już zgłoszone;
- lampa w Jeleninie, sprawdzimy;
- dziury w drodze na Jelenino – zgłosimy;
- pojemnik na szkło w Chlebowie – zobaczymy;
- drzewa posadzone przy drodze – sprawdzimy;
- nowy plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego jest do wglądu
w Urzędzie Gminy.
Punkt 9. Zamknięcie sesji.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący zamknął XIV Sesję Rady Gminy
Ostrowice.

