PROTOKÓŁ Nr XVI/13
Z SESJI RADY GMINY OSTROWICE
W DNIU 08.03.2013 r.
Punkt 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Błachuta o godz. 0900 otworzył XVI 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 w
Ostrowicach Pani Urszula Wasiak, 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 XVI 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 2013 r.;
2) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ostrowice oraz planów pracy Komisji Rady Gminy Ostrowice na
rok 2013;
3) uchylenia uchwały XV/129/12 Rady Gminy Ostrowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie w formie bezprzetargowej nieruchomości położonych w Nowym Worowie
stanowiących własność Gminy Ostrowice;
4) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Ostrowice;
5) w przedmiocie utworzenia spółki;
6) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ostrowice;
7) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy
Ostrowice;
8) uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ostrowice na lata 2013 - 2015;
9) przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowice;
10) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych;
11) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania
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tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi;
12) zmiany uchwały Nr XV/122/12 Rady Gminy Ostrowice z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej
opłaty za pojemnik o określonej pojemności;
13) zmiany uchwały Nr XV/124/12 Rady Gminy Ostrowice z dnia 28 grudnia 2012 r. 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;
14) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
VIII. Wolne głosy, komunikaty.
IX. Zamknięcie sesji.
W związku z tym, że na wspólnym posiedzeniu Komisji, które odbyło się 07 marca 2013 r.,
przedstawiono jeszcze dwa projekty uchwał, tj. w sprawie:
1. w sprawie rozwiązania gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Ostrowice;
2. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku;
Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Błachuta zaproponował zmianę w porządku obrad
i wprowadzenie tych projektów w punkcie 7 podjęcie uchwał jako podpunkty 15 i 16.
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 XV, która odbyła się
28.12.2012 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 XV/12 z 28.12.2012 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:
- po weryfikacji wniosku o płatność, otrzymaliśmy środki za remont świetlicy w Przytoniu z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich tj. około 70.000,00 zł;
- po kontroli i weryfikacji wniosku o płatność otrzymaliśmy pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich wodociąg Nowe Worowo – Smołdzęcino około 250.000,00 zł;
- po dwóch kontrolach i weryfikacji wniosku o płatność przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
płatność za II etap uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej skierowano do Agencji Płatniczej,
refundacja powinna nastąpić w tym miesiącu, jest to kwota około 3.200.000,00 zł;
- po dwóch kontrolach z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa
Zachodniopomorskiego i audycie wewnętrznym, który przeprowadzany był po raz drugi przez urząd
skarbowy, czekamy na weryfikację wniosku o płatność na kwotę 600.000,00, który dotyczy I etapu
uporządkowania gospodarki wodno ściekowej, zrealizowanej w roku ubiegłym;
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- otrzymaliśmy wnioski pokontrolne z Regionalnej Izby Obrachunkowej, która odbywała się od
września do grudnia i w tej chwili przygotowywana jest wystąpienie do Prezesa RIO dotyczące
odpowiedzi na wnioski pokontrolne dotyczące zaleceń pokontrolnych;
- poinformował, ze jest nowy Prezes RIO – Pan Bogusław Staszewski, który był naszym
dotychczasowym opiekunem;
- poinformował, ze jeśli chodzi o przydomowe oczyszczalnie ścieków, cały czas jest wykonywany
projekt, który powinien być zakończony do końca miesiąca, czekamy na opinię urzędu zamówień
publicznych, dotyczącej wybrania spółki wodno – ściekowej;
- przygotowujemy dokumenty do wniosku i do przetargu na realizację ścieżki rowerowej, która ma
być realizowana przy wsparciu Starosty Drawskiego i Burmistrza Złocieńca dofinansowana ze
Środków z Lokalnej Grupy Rybackiej, czekamy na rozpisanie projektu, przygotowujemy wszystkie
dokumenty;
- odbyło się zebranie Zarządu gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych, ustalono terminy zebrań w
poszczególnych jednostkach, odbyły się już zebrania w Jednostkach OSP Cieminko i OSP Ostrowice;
- odbyło się zebranie wiejskie w miejscowości Ostrowice, dotyczące dalszych losów świetlicy,
większość mieszkańców była za tym, aby przygotować dokumenty na dofinansowanie remontu
świetlicy z dostępnych programów pomocowych i żeby ten remont realizować w roku przyszłym;
- odbyło się zgromadzenie Związku Gmin R- 21;
- odbyło się posiedzenie Lokalnej Grupy Rybackiej;
- odbyło się posiedzenie Lokalnej Grupy Działania w Złocieńcu z udziałem Marszałka Jakubowskiego,
gdzie Marszałek zapewnił, że pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, będą starali się pomagać w
aplikowaniu i w odpowiednim wykorzystaniu tych środków pomocowych;
- poinformował, że w urzędzie funkcjonuje e-kancelaria, czyli elektroniczny obieg dokumentów,
wszystkie podania, które trafiają do gminy na sekretariacie są skanowane i następnie drogą
elektroniczną kierowane są na poszczególne stanowiska pracy;
- brał udział w posiedzeniu Powiatowej rady Zatrudnienia;
- odbyło się zebranie wiejskie w miejscowości Płocie;
- brał udział w naradzie rady powiatowej Izb Rolniczych, gdzie omawiano głownie wykorzystane przez
rolników fundusze unijne jak również obrót ziemią agencji nieruchomości rolnej;
- podpisaliśmy umowę z posterunkiem Animals w Białogardzie na odbiór bezpańskich psów, gdzie
roczna opłata wynosi 10.000,00 zł i 1.000,00 zł dodatkowo za każdego psa;
- spotkał się z Panem Żynisem – przedsiębiorcą z Nowego Worowa oraz Panem Zacharzewskim w
sprawie pomocy dla parafii w remoncie organów, a następnie w sprawie pomocy remontu kościoła w
Nowym Worowie, ze strony urzędu byłaby pomoc techniczna przy przygotowaniu projektu. Pan Żynis
ma deklarację swoich kontrahentów z Niemiec, że chętnie będą wspierać to przedsięwzięcie;
- otrzymał zaproszenie do Sejmu RP na spotkanie gmin mających zostać objętymi subwencją
ekologiczną.
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 07 marca 2013 r. Omawiano na nim:
- projekty uchwał na XVI Sesję Rady Gminy;
- rozpatrywano skargę złożoną na działalność Wójta Gminy Ostrowice;
3

- sprawy bieżące.
2) Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między Sesjami.
- naprzemiennie z Panią Wiceprzewodniczącą w każdy czwartek pełnił dyżury w Urzędzie Gminy;
- 08.01.2013 r., uczestniczył wraz z Panem Wójtem, Radnymi i Sołtysami w spotkaniu u Pana Starosty
w Drawsku Pomorskim;
- 23.01.2013 r., wraz z Panem Wójtem, Panią Radną Jolantą Okoń i Panią Sołtys Bornego Panią
Justyną Prokocim, uczestniczył w rozprawie apelacyjnej w sądzie wojewódzkim w Koszalinie w
sprawie świetlicy wiejskiej w Bornem;
- uczestniczył w spotkaniu z okazji dnia Dziadka w Bolegorzynie, gdzie odbyły się występy dzieci;
- 15.02.2013 r., uczestniczył w Sesji rady Powiatu, gdzie przedstawiane były min.:
Program naprawy szpitala, który został przejęty przez spółkę Szpitale Polskie. W Drawsku
Pomorskim rozszerzony zostanie oddział dziecięcy i ginekologiczny, natomiast w
Połczynie Zdroju zostanie rozszerzony oddział poudarowy i rehabilitacyjny;
problem drogi Skąpe – Nowe Worowo;
- 15.02.2013 r., uczestniczył w Gali Noworocznej Rozdania Statuetek Lider Przedsiębiorczości w
Złocieńcu;
- 20.02.2013 r. uczestniczył wspólnie z Panem Wójtem oraz Radnym Panem Bielawskim w zebraniu
wiejskim w Cieminku, które zorganizowała Pani Sołtys Anna Opala w związku z ustawa śmieciową i
stanem dróg gminnych.
Wiceprzewodnicząca Halina Radlińska, poinformowała, że w czasie pełnionego przez nią dyżuru w
dniu 14.02.2013 r. było dwóch gości tj. Radny Marian Przybysz, który prosił o przyspieszenie kontroli
byłego domu nauczyciela w Nowym Worowie oraz Pan orczyk, mieszkaniec Płocia, który zwrócił
uwagę na brak drogi dojazdowej do posesji w Płociach.
Punkt 6. Pytania i wnioski.
Pan Orczyk mieszkaniec Płocia – zwrócił uwagę na drogi gminne. Poinformował, że mieszka w takim
miejscu, gdzie droga gminna nie istnieje w ogóle, a jego sąsiedzi Państwo Milczarek, gdzie są małe
dzieci, w ogóle nie mają żadnego dojazdu do swojej posesji i gdyby ich sąsiad zamknął pola, którymi
oni mogą dojechać, to nawet pieszo nie można by do nich dojść, ponieważ droga gminna od lat jest
zarośnięta i z jednej strony zrobiły się na niej stawy. Poinformował, że jego interwencje w gminie nie
odnoszą żadnego skutku. Pani Ewa wielokrotnie obiecywała mu, że gmina zajmie się tą drogą, której
jest około 300 m. Poinformował, że na jego pisma Pan Wójt w ogóle nie odpowiada, w związku z tym
udał się na dyżur do Pani Wiceprzewodniczącej z prośbą o interwencje, aby można było tą drogę
zrobić.
Poinformował również, że w momencie, kiedy zaczął interesować się finansami, okazało się, że
w ubiegłym roku gmina przerzuciła kilkaset tysięcy złotych do starostwa na drogi powiatowe.
W związku z powyższym zadał pytanie Radnym, czy stało się to za ich zgodą i w jaki sposób i dlaczego
przerzuca się środki przeznaczone na drogi gminne na drogi powiatowe?
Powiedział również, że pytając Panią Ewę, pracownika urzędu gminy ile gmina ma pieniędzy
przeznaczonych na drogi gminne, odpowiedziała, że 60.000,00. Przeglądając budżet zauważył, że jest
tam przeznaczonych 360.000,00, w związku z tym zadał pytanie dlaczego urzędnik odpowiedzialny za
drogi informuje, że jest 60.000,00, skoro w budżecie jest 360.000,00 i czy te 300.000,00 nie będzie
przeznaczone na inne drogi nie należące do gminy?

4

Poprosił Radnych, aby szczególnie zajęli się tą sprawą, ponieważ to my jeździmy po tych drogach, a
nie po drogach powiatowych. Poprosił również o spowodowanie, aby był dojazd do posesji jego i jego
sąsiadów, aby nie trzeba było dojeżdżać przez łąki.
Pan Grzesiak mieszkaniec Nowego Worowa – poprosił, aby uporządkować i zagospodarować
poniemiecki cmentarz w Nowym Worowie, który jest rozkopany i niszczeje. Zaproponował, aby zrobić
tam pomnik, zasiać trawę, a nie zaorać i zrobić nowy cmentarz.
Radna Bożena Kulicz – chciała zwrócić uwagę na drogę do Pana Staniszewskiego. Poinformowała, że
On składał pismo do gminy i nie otrzymał odpowiedzi. Poinformowała, że tam jest droga, gdzie jest
trudno dojechać, a są tam małe dzieci – mieszkają 4 rodziny, jest problem z drogą ponieważ są tam
kocie łby i jest problem z drzewami.
Prosiła o zwrócenie uwagi na drogę od Lipna do Smołdzęcina, ponieważ tam są wykupione grunty
i nikt nie pozwoli na to, żeby jeździć po gruntach prywatnych, a jest tam droga gminna, którą należy
zrobić.
Wiceprzewodnicząca Halina Radlińska – poinformowała, że rejon dróg powiatowych, zaczął etapami,
metodą zalepiania dziur remontować drogę w stronę Połczyna. Zwróciła uwagę, że droga przez
Cieminko (asfalt), jest tak wąska, że w niektórych miejscach nie przekracza 2 m. Nie wie jak jeżdżą
tam autobusy. W miejscu, gdzie wysiadają dzieci są potężne dziury i błoto.
Poinformowała, że wielokrotnie zgłaszała do powiatu remont dróg z Nowego Worowa w kierunku
dużego lasu do Państwa Piotrowskich i Sulikowskich, ponieważ tam są duże dziury. Poinformowano
ją, że miało to być zrobione, ale sprzęt był już umyty na zimę.
Składała interpelacje do powiatu odnośnie założenia luster na terenie Nowego Worowa na zakręcie
ul. Młynarska – Partyzancka i tam się lustra pojawiły, natomiast była jeszcze jedna interpelacja, aby
lustra pojawiły się na zakręcie na ul. Kopernika – Al. Wolności, poinformowano ją, że ma być to
zrobione na wiosnę.
Złożyła propozycję, aby zrobić wyjazd w teren, aby obejrzeć wszystkie drogi gminne i ustalić kolejność
ich naprawiania.
Sołtys Nowego Worowa Marlena Grabowska - powiedziała, że aby dojechać na kolonię w kierunku
dużego lasu, trzeba robić slalomy. W kierunku jeziora nie ma możliwości dojazdu. W kierunku
Państwa Cieślików, też się porobiły dziury i trzeba jechać slalomami.
Poinformowała, że na terenie byłej rozlewni wody w Nowym Worowie zrobiło się duże wysypisko
śmieci – ludzie tam wywożą śmieci i podpalają je, są tam wersalki, części samochodowe i różnego
rodzaju inne śmieci.
Zwróciła również uwagę na to, że na ul. Bocznej po Pani Pietrzakowej jest pochylony na drogę dom,
który lada chwila może runąć.
Sołtys Chlebowa Halina Myślińska – poinformowała, że jak rejon dróg publicznych kładł asfalt po
Ekowarku, to zniszczył cały chodnik, są tam połamane płytki i krawężniki. Poprosiła, aby pracownik
urzędu napisał pismo do nich z prośbą o naprawienie tego chodnika oraz o zrobienie wzdłuż
przystanku zatoczki.
Radny Józef Wicherek – poinformował, że należy naprawić drogę na kolonię do lekarza oraz pobocze
na drodze do Jelenina, ponieważ jest tam połamany asfalt.
Sołtys Dołgiego Tadeusz Mroczek – poinformował, że nie można wyjechać na drogę wojewódzką od
strony lasu, koło boiska. Poprosił o poprawienie tego wyjazdu i przy cmentarzu.
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Radna Bożena Kulicz – poinformowała, że w Bolegorzynie między przystankiem a asfaltem, jest duża
dziura, dzieci wychodzące z autobusu mogą połamać nogę. Brak poboczy w Bolegorzynie. Przy
drogach nie są poprzycinane gałęzie i lecą na drogi.
Chciałaby wiedzieć jak to jest z tą zagrodzoną przez Pana Warskiego drogą we wsi.
Radny Marian Przybysz – poinformował, że w Ostrowicach na chodnikach są dziury, że należy zrobić
podsypki pod polbrukiem.
Poprosił, aby zrobić podsypkę na drodze do Donatowa, ponieważ jest tam dość dobra droga i robiąc
podsypkę, będzie spokój na cały rok.
Zapytał czy działa ciągnik i beczkowóz gminny? Czy można go naprawić, zarejestrować i zarabiać
pieniądze?
Zadał pytanie, czy można wyznaczyć osobę z urzędu, która będzie pilnowała porządku na Orliku, tego
żeby wszystko było zabezpieczone przed zimą.
Poinformował również, że nikt nie dopilnował i nowy piec wstawiony do świetlicy w Ostrowicach
popękał, ponieważ nie została spuszczona woda.
Wiceprzewodnicząca Halina Radlińska – zwróciła uwagę na umiejscowienie lamp na terenie Nowego
Worowa, a konkretnie na Al. Wolności, to jest główna ul. Nowego Worowa, od której odchodzi
ul. Boczna do posesji Państwa Bylina i tam do nich jest ze 100 m, jest słup ale nie ma lampy.
Poprosiła, aby umiejscowić tam lampę.
Radna Bożena Kulicz – poinformowała, że w Bolegorzynie żarzą się żarówki, należy je wymienić,
ponieważ one nie świecą tylko się żarzą.
Poinformowała również, że droga zrobiona przez Ekowark kruszeje.
Sołtys Płocia Anna Opala – poinformowała, że Nowe Worowo oświetlone jest jak choinka,
a w Płociach jest całkowity brak oświetlenia przy drogach. Powiedziała, że jest lampa, która oświetla
podwórko byłej Pani sołtys, a nie jest ona na drodze. Zadała pytanie czy można przenieść tą lampę na
drogę, żeby służyła mieszkańcom?
Poinformowała, ze brak jest dróg w Płociach – nie wie jak to będzie z odbiorem śmieci.
Radna Jolanta Okoń – poprosiła, aby wyznaczyć osobę, która zrobiłaby zapadnięte chodniki w
Bornem. Przychyliła się do propozycji Wiceprzewodniczącej, aby wyjechać w teren w celu obejrzenia
dróg i oświetlenia.
Radna Roman Kopeć – zwrócił się z prośbą o uregulowanie gruntów, które należą do gminy, a które
do agencji, we wszystkich sołectwach.
Radna Renata Perenc – chciałaby wiedzieć co z przetargiem na wodociągi? Co dalej z budynkiem,
gdzie mieszka Pani Domagała?
Sołtys Smołdzęcino Agnieszka Szumska – zadała pytanie, kto ma nadzór na zwierzyną leśną?
Poinformowała, że dziki niszczą drogi i ogrodzenia.
Radny Marian Przybysz – poprosił, aby poprawić zjazd z drogi wojewódzkiej na plebanię.
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Punkt 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w budżecie gminy na 2013 r.;
2) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ostrowice oraz planów pracy Komisji Rady Gminy
Ostrowice na rok 2013;
3) uchylenia uchwały XV/129/12 Rady Gminy Ostrowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie w formie bezprzetargowej nieruchomości położonych w Nowym
Worowie stanowiących własność Gminy Ostrowice;
4) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Ostrowice;
5) w przedmiocie utworzenia spółki;
6) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ostrowice;
7) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminy Ostrowice;
8) uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ostrowice na lata 2013 2015;
9) przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowice;
10) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych;
11) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i
zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
12) zmiany uchwały Nr XV/122/12 Rady Gminy Ostrowice z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki takiej opłaty za pojemnik o określonej pojemności;
13) zmiany uchwały Nr XV/124/12 Rady Gminy Ostrowice z dnia 28 grudnia 2012 r. 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;
14) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy;
15) w sprawie rozwiązania gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Ostrowice;
16) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku.
1) zmian w budżecie gminy na 2013 r.;
Projekt uchwały przedstawiła Pani Krystyna Kamińska Skarbnik Gminy.
Uchwała Nr XVI/130/13 w sprawie zmian w budżecie 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) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ostrowice oraz planów pracy Komisji Rady Gminy Ostrowice
na rok 2013;
Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Błachuta oraz Przewodniczące poszczególnych Komisji Rady
Gminy przedstawili projekt uchwały.
Uchwała Nr XVI/131/13 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ostrowice oraz planów pracy
Komisji Rady 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.
3) uchylenia uchwały XV/129/12 Rady Gminy Ostrowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie w formie bezprzetargowej nieruchomości położonych w Nowym
Worowie stanowiących własność Gminy Ostrowice;
Projekt uchwały przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Halina Radlińska.
Uchwała Nr XVI/132/13 w sprawie uchylenia uchwały XV/129/12 Rady Gminy Ostrowice z dnia
28 grudnia 2012 r. 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.
4) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Ostrowice;
Projekt uchwały przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ostrowice Pani Halina Radlińska
Uchwała Nr XVI/133/13 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt 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.

5) w sprawie podjęcia przez gminę Ostrowice we współpracy z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego Powiatu Drawskiego i Powiatem Drawskim negocjacji w sprawie przejęcia majątku
ruchomego i nieruchomego Placówki Terenowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w
Szczecinku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgodnie z wolą Radnych Rady Gminy Ostrowice, która była wniesiona na Komisji Rady Gminy
Ostrowice dnia 07.03.2013 r., Sekretarz Gminy Janina Januszkiewicz przedstawiła przeredagowany
projekt uchwały.
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Uchwała Nr XVI/134/13 w sprawie podjęcia przez gminę Ostrowice we współpracy z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego Powiatu Drawskiego i Powiatem Drawskim negocjacji w
sprawie przejęcia majątku ruchomego i nieruchomego Placówki Terenowej Przedsiębiorstwa
Komunikacji Samochodowej w Szczecinku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

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) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ostrowice;
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Pani Janina Januszkiewicz

Uchwała Nr XVI/135/13 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
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.

7) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy
Ostrowice;
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Pani Janina Januszkiewicz
Uchwała Nr XVI/136/13 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych 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.

8) uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ostrowice na lata 2013 - 2015;
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik GOPS Pani Urszula Wasiak
Uchwała Nr XVI/137/13 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Ostrowice na lata 2013 - 2015;
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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9) przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowice;
Projekt uchwały przedstawiła Pani Elżbieta Małocha
Uchwała Nr XVI/138/13 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.

10) 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 Pani Elżbieta Małocha
Uchwała Nr XVI/139/13 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.

11) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi;
Projekt uchwały przedstawiła Pani Elżbieta Małocha
Uchwała Nr XVI/140/1 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę 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.

12) zmiany uchwały Nr XV/122/12 Rady Gminy Ostrowice z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej
opłaty za pojemnik o określonej pojemności;
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Projekt uchwały przedstawiła Pani Elżbieta Małocha
Uchwała Nr XVI/141/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/122/12 Rady Gminy Ostrowice z dnia
28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej 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.
13) zmiany uchwały Nr XV/124/12 Rady Gminy Ostrowice z dnia 28 grudnia 2012 r. 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;
Projekt uchwały przedstawiła Pani Elżbieta Małocha
Uchwała Nr XVI/142/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/124/12 Rady Gminy Ostrowice z dnia 28
grudnia 2012 r. 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.
14) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy;
W dniu 07.03.2013 r. na wspólnym posiedzeniu komisji rozpatrywana była, złożona przez Pana
Ryszarda Ponę skarga na działalność Wójta Gminy. W związku z tym, że skarga nie została
rozpatrzona i zaproponowane zostało powołanie komisji, która pojedzie do miejscowości Szczycienko
i zapozna się z sytuacją, jaka tam jest i czy zasadne jest założenie oświetlenia w proponowanym przez
skarżącego miejscu, Przewodniczący Rady Gminy Jan Błachuta zaproponował odłożyć podjęcie
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostrowice na następną Sesję Rady
Gminy Ostrowice.
Głosowanie nad odłożeniem terminu podjęcia uchwały przedstawia się następująco:
Za odłożeniem terminu podjęcia uchwały głosowało 15 Radnych (jednogłośnie). Przewodniczący Rady
Jan Błachuta stwierdził odłożenie terminu podjęcia uchwały.

15) rozwiązania gospodarki ściekowej poprzez budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie Gminy Ostrowice;

Projekt uchwały przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Halina Radlińska
Uchwała Nr XVI/143/13 w sprawie rozwiązania gospodarki ściekowej poprzez budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ostrowice ;
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
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Za podjęciem uchwały głosowało 15 Radnych (jednogłośnie). Przewodniczący Rady Jan Błachuta
stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

16 wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku.
Projekt uchwały przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Halina Radlińska
Uchwała Nr XVI/144/13 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014
roku;
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.
Radny Roman Kopeć - poprosił o zatrudnienie opiekuna na Orliku;
Radny Józef Wicherek – zadał pytanie, co ze świetlicą wiejską w Jeleninie? Czy będzie jakiś barak?;
Radna Jolanta Okoń – zapytała co z drogą na Kolno? Tam są dziury, mieszkańcy się skarżą, że nie
można przejechać. Miał być geodeta i wymierzyć drogę.
Radny Andrzej Bielawski – poprosił o poprawienie pobocza w Chlebowie przy wjeździe do wsi.
Poinformował, że są pozapychane studzienki burzowe od sklepu do remizy OSP.
Sołtys Płocia Anna Opala – zadała pytanie, jak będą płacić za śmieci ludzie, którzy tylko przyjeżdżają
na weekendy, kto będzie tego pilnował oraz kto będzie pobierał opłatę za śmieci?
Radna Jolanta Okoń – poinformowała, że na granicy gminy Ostrowice i Drawska stoją worki ze
śmieciami.
Strażnik Straży Gminnej Jarosław Waszczyk – złożył sprawozdanie ze swojej działalności.
Sprawozdanie to stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Wójt Gminy Wacław Micewski, odnośnie pytań i wniosków, powiedział, że:
- jeśli chodzi o drogę powiatową, którą gmina dofinansowała, Pan Wójt chciał przypomnieć, że w tej
sprawie Rada Gminy podejmowała dwie uchwały: Uchwała Rady Gminy o wspólnej realizacji z
powiatem i innymi gminami, przy podejmowaniu tej uchwały obecny był Starosta Drawski, jak i
również Uchwała w sprawie zmian do uchwały budżetowej Rada Gminy uchwaliła dodatkowe środki
finansowe na dofinansowanie tego. W imieniu gminy Pan Wójt podpisał umowę po podjęciu uchwały
przez Radę Gminy;
- jeśli chodzi o cmentarz w Nowym Worowie, na jednej z poprzednich sesji padła propozycja, aby te
poniemieckie pomniki pozbierać i utworzyć coś na kształt lapidarium, natomiast pozostałą część
zagospodarować na nowy cmentarz;
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- jeśli chodzi o drogi gminne – po okresie zimowym, kiedy następują odwilże, właściwie wszystkie
drogi gruntowe są w bardzo złym stanie. Jeśli uda nam się nam przy realizacji sieci wodociągowej w
miejscowości Dołgie kolonia wrzucić naprawę powierzchni, to można by tą drogę naprawić, jeśli na
się uda przygotować i uzyskać finansowanie unijne do tego etapu co mamy wodociągów i kanalizacji,
które mamy zapisane w budżecie, to chcielibyśmy w specyfikacji w kosztorysie umieścić stworzenie
nawierzchni. Podobnie w innych miejscowościach.
- jeśli chodzi o ciągnik, to wyliczyliśmy, że żeby go naprawić potrzebne są duże nakłady finansowe,
które nie wiadomo kiedy by się zwróciły;
- jeśli chodzi o drogi powiatowe, to po raz kolejny będziemy zgłaszać;
- jeśli chodzi o drogę kolonia Lipno, to sprawdzimy;
- jeśli chodzi o zalepianie dziur na drodze w kierunku dużego lasu w Nowym Worowie, to było to
zgłaszane, ale maszyny były już umyte przed zimą;
- jeśli chodzi o przetwórnie wód, to swego czasu go ścigaliśmy, ale on zamieszkuje gdzieś na terenie
Polski, nie ma go tutaj, ale będziemy monitować sprawę;
- dom Państwa Pietrzaków, będziemy interweniować;
- krawężniki wyjaśnimy;
- odnośnie zjazdu z drogi wojewódzkiej – zgłosimy do zarządu dróg wojewódzkich;
- jeśli chodzi o drogę, którą zagrodził Pan Warski w Bolegorzynie, to nie jest nasza działka, to jest
agencyjna działka;
- drogę do Donatowa przeprofilujemy;
- opiekuna na orlika załatwimy, mamy już trenera, który się tam zajmie i dopilnuje, a interwencyjni
będą się zajmować porządkami;
- jeśli chodzi o piec, zostanie to sprawdzone, ponieważ Pan Wójt miał informację, że woda tam tylko
w rurach na zagięciach była, a piec podobno jest dobry;
- lampy na Płociu, zaproponował powołanie komisji do oglądu;
- żarzące się żarówki, też sprawdzimy;
- zjazd na plebanię w Ostrowicach, wystąpimy z wnioskiem do zarządu dróg wojewódzkich;
- jeśli chodzi o grunty, to nie ma problemu, sołtysi mogą sprawdzić to u pani Heleny Steciuk;
- jeśli chodzi o przetarg na wodociągi, to była transakcja, chodziło o poprawę wskaźników
finansowych.
Punkt 9. Zamknięcie sesji.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący zamknął XVI Sesję Rady Gminy
Ostrowice.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Błachuta
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