PROTOKÓŁ Nr XVII/13
Z SESJI RADY GMINY OSTROWICE
W DNIU 26.06.2013 r.
Punkt 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Błachuta o godz. 1000 otworzył XVII 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 również zaproszeni goście.
Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Wacław Micewski, i Skarbnik Gminy Krystyna
Kamińska, Sekretarz Gminy Janina Januszkiewicz, pracownicy Urzędu i mieszkańcy gminy.
Punkt 2. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Jan Błachuta przedstawił porządek obrad XVII Sesji:
♦ Porządek obrad:
I.
II.
III.
IV.
V.
1)
2)
VI.
VII.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
VIII.
IX.
X.

Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.
Informacja z działalności:
Komisji Rady w okresie między sesjami.
Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między Sesjami.
Pytania i wnioski.
Podjęcie uchwał w sprawie:
rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za
2012 rok;
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostrowice z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok;
zmian w budżecie gminy na 2013 r.;
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ostrowice na lata 2013-2027;
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostrowice;
utworzenia spółki;
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Ostrowice.
Rozpatrzenie skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Ostrowicach. Ewentualne podjęcie uchwały w tej sprawie.
Wolne głosy, komunikaty.
Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady zaproponował zmianę porządku obrad i wprowadzenie pod obrady
dodatkowych projektów uchwał.
♦ Porządek obrad dzisiejszej sesji z proponowanymi zmianami przedstawiał się następująco:
I.
II.
III.

Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

IV.
V.

VI.
VII.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
VIII.
IX.
X.

Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.
Informacja z działalności:
1. Komisji Rady w okresie między sesjami.
2. Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między Sesjami.
Pytania i wnioski.
Podjęcie uchwał w sprawie:
rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za
2012 rok;
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostrowice z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok;
zmian w budżecie gminy na 2013 r.;
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ostrowice na lata 2013-2027;
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostrowice;
utworzenia spółki;
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Ostrowice;
nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność Gminy Ostrowice;
wyrażenia opinii o zawarciu umowy spółki;
Rozpatrzenie skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Ostrowicach. Ewentualne podjęcie uchwały w tej sprawie.
Wolne głosy, komunikaty.
Zamknięcie sesji.

Głosowanie nad zmianą porządku obrad:
Za przyjęciem porządku obrad w zmienionej formie głosowało 15 Radnych.

Punkt 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady Jan Błachuta poinformował, że protokół z Sesji XVI, która odbyła się
08.03.2013 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 XVI/13 z 08.03.2013 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 okresie między sesjami brał udział
w następujących wydarzeniach:
-uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami zaprzyjaźnionego powiatu, organizowanym przez
powiat drawski;
-uczestniczył w zebraniach wiejskich , dotyczących gospodarki śmieciowej we wszystkich
sołectwach;
- brał udział w targach pracy i edukacji, organizowanych przez Starostwo Powiatowe i Powiatowy
Urząd Pracy;

- wspólnie z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowicach brał udział w przygotowaniu
programu, dotyczącego odtworzenia i remontu nawierzchni na stadionie; gmina może złożyć tylko
jeden taki projekt z terenu gminy i w tych miejscowościach, gdzie są inne stowarzyszenia gmina stara
się wspólnie z tymi stowarzyszeniami robić tak, aby to stowarzyszenia były beneficjentami i wtedy
gmina może realizować więcej; jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowicach taki projekt
złożyła i uzyskała pozytywną decyzję i to zadanie będzie realizowane;
- brał udział w zgromadzeniu zarządu walnej Grupy Rybackiej w Szczecinku, dotyczącym zadań
inwestycyjnych, które możemy finansować z tego projektu, konkretnie dotyczyło to realizacji ścieżki
rowerowej, która będzie finansowana z działania ochrony środowiska, bo jest usytuowana na
obszarze Natura 2000; jutro lub pojutrze będzie ogłoszony przetarg na realizację tego zadania; nabór
wniosków już trwa; dofinansowanie wynosić będzie 85% środków finansowych; Starostwo
Powiatowe i Gmina Złocieniec zadeklarowali uczestnictwo w realizacji tego projektu;
- odbyło się uroczyste otwarcie zakładu gospodarki odpadami w Słajsinie; Wójt Gminy
i Wiceprzewodnicząca nie uczestniczyli, bo były inne obowiązki, ale w Walnym Zgromadzeniu
Związku R-XXI, które odbyło się później, już tak; Zakład gospodarki odpadami działa;
- odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania;
- uczestniczył w zebraniu Stowarzyszenia Muzeum PGR w Bolegorzynie;
- jest już gotowa dokumentacja na przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków, z tym że w
stosunku do pierwszych założeń w Smołdzęcinie i Szczytnikach tych oczyszczalni nie będzie; na
Szczytnikach ze względu na to, że nie ma gdzie odprowadzać wód po oczyszczeniu; trzeba będzie
zrobić małą oczyszczalnię w miejscu szamba, które tam jest; natomiast w Smołdzęcinie jest
niekorzystny spadek terenu i nie ma jak odprowadzić ścieków; przewidujemy w perspektywie
kanalizację tłoczną i puszczenie ścieków do Worowa. Nadal nie ma opinii Urzędu Zamówień
Publicznych odnośnie tej sprawy; prawnicy teraz pracują nad tym, jak możemy to zrobić bez własnych
pieniędzy, tak jak zapisano w budżecie ma to być z udziałem finansowym mieszkańców jednak
najpierw będzie udział firmy - inwestora prywatnego, później mieszkańcy to rozliczą w ramach opłat
za użytkowanie oczyszczalni; kwestia dotyczy takiego spisania umowy, aby Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska tego nie zakwestionował, bo pieniądze może otrzymać tylko gmina. Spłata
przydomowych oczyszczalni na mieszkańca będzie zbliżona do aktualnych opłat za ścieki, tam gdzie
mamy kanalizację; realizacja nastąpi w okresie wakacyjnym;
- uczestniczył w posiedzeniu gminnej spółki wodnej w Ostrowicach; zadeklarowano, że gmina
oddeleguje bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych do prac przy melioracjach,
natomiast spółka zadeklarowała, że te prace, które są niezbędne do wykonania na terenie gminy też
będą wykonane; chodzi o drogę do Państwa Milczarek, która jest zalana oraz pogłębienie rzeki i
rowów melioracyjnych na stadionie w Ostrowicach;
- brał udział w posiedzeniach Powiatowej Rady Zatrudnienia;
- odbyło się spotkanie zespołu roboczego, dotyczące dożynek; w tym roku dożynki będą w Nowym
Worowie na stadionie w pierwszą sobotę września, niezbędne szczegóły techniczne trzeba było
dograć, żeby można było pisać wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia;
- sprawa wieży w Jeleninie: na dzień dzisiejszy wieża nie stanie; mieszkańcy się zgodzili, ale inwestor
zrobił rozeznanie w terenie i okazało się, że nie można jej postawić tam, gdzie zaplanowano;
- brał udział w Siemczynie w konwencie wójtów, burmistrzów, prezydentów województwa
zachodniopomorskiego z udziałem Marszałka; spotkanie poświęcone było m. in. nowej edycji
środków z unii europejskiej na lata 2014-2020. Nie ma ścisłych założeń, ale pieniądze będą na
realizację strategii; my jako gmina będziemy musieli się do tej strategii przygotować;

- brał udział w spotkaniu, dotyczącym termomodernizacji obiektów publicznych; jest szansa na to,
gmina uzyskała dofinansowanie na ocieplenie budynku urzędu, remont dachu blacharkę i okna
z norweskiego funduszu europejskiego obszaru gospodarczego; projekt byłby realizowany w roku
przyszłym; projekt byłby pilotowany przez Związek Gmin Dorzecza Parsęty; wartość projektu to 0,5
mln zł; Pani Skarbnik w uchwale będzie dzisiaj proponowała, aby wpisać to w plan przedsięwzięć na
rok przyszły; jak będą składane wnioski to wnioskodawca musi pokazać, że ma przedsięwzięcie
gdzieś w planach wpisane;
- gmina otrzymała badania analizy wody; w Ostrowicach jest stosowany specjalny preparat; wyniki są
zadowalające i jeszcze jedne próby będą zrobione i jeżeli te dobre wyniki będą utrzymane to będzie
można ten preparat włączyć np. na Jelenino;
- odbyła się kontrola z Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, dotyczącą funkcjonowania
oczyszczalni, w tym ścieków i stacji uzdatniania wody; Wójt Gminy otrzymał pouczenie, ponieważ jak
były roztopy to wody spływały i były zachwiane parametry wody;
- wpłynęła oferta postawienia pilotażowej instalacji wytwarzania prądu ze światła słonecznego;
złożyła ją firma Woltex ze Szczecina; taką większą instalację chce u siebie postawić Pan notariusz;
gmina niewielką dzierżawę bierze za pozwolenie na postawienie instalacji, a podatek jeszcze nie
wiadomo jaki byłby; energia będzie sprzedawana do energetyki; aktualnie energetyka dała warunki
realizacji tego przedsięwzięcia a jest jeszcze kwestia pozostałych spraw np. licznika itp.;
- odbyły się gminne zawody sportowo – pożarnicze; powiatowe zawody drużyn pożarniczych odbyły
się w Czaplinku; nasze drużyny zajęły dwa pierwsze miejsca dziewczyny i chłopcy;
- brał udział w konferencji Centrum Rozwoju Regionalnego; wszyscy uczestniczy odwiedzili
Stowarzyszenie Muzeum PGR w Bolegorzynie;
- brał udział w posiedzeniach komisji Rady Gminy które się odbyły w okresie między sesjami;
- była kontrola „Wesołego przedszkolaka”; wszystko jest dobrze tylko popełniono błąd, bo nie
ogłoszono przetargu na dostawę wszystkich produktów żywnościowych, więc trzeba było mieć na
wszystko pojedyncze rachunki, wyniknęło to ze względu na brak doświadczenia; na przyszły rok
będzie zrobiony przetarg na dostawę wszystkich produktów żywnościowych i będzie jeden rachunek
ze sklepu; jeden rok funkcjonowania przedszkola był dofinansowany, drugi finansuje gmina, dowóz
dzieci również był finansowany i rodzice nie ponosili żadnych kosztów; propozycja jest taka, żeby jakiś
udział finansowy rodziców był; niewielki, ale żeby był za dowóz lub wyżywienie;
- w Urzędzie dbywa się kontrola programowa Regionalnej Izby Obrachunkowej;
-uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Koszalinie; spotkał się
z prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej
- kończone są prace przygotowawcze na świetlicy w Nowym Worowie; będzie ogłoszony przetarg;
jest przyznane dofinansowanie na remont tej świetlicy, ale w zakresie robót pewnych prac nie było,
które trzeba było przed przetargiem wykonać;
- wykonywane są remonty dróg, zaczynając od tych, które komisja wskazała, duża część materiału
została pozyskana za darmo od Złocieńca z Zakładu Ciepłownictwa; tylko transport i załadunek to
nasza sprawa; na Worowie zostało niedużo tych prac do wykonania, później będzie się odbywał
remont na ostrowickiej części gminy;
- uczestniczył w 20-leciu firmy „Autostodoła” Pana Marka Żynisa
- przekazano również uroczyście organy po remoncie w kościele w Nowym Worowie, uzyskano na to
dofinansowanie, gmina tylko pomogła w opracowaniu wniosku do Lokalnej Grupy Działania.

Punkt 5. Informacja z działalności:
1) Komisji Rady w okresie między sesjami.
Informuję, że w okresie między sesjami Komisje Rady Gminy odbyły następujące posiedzenia:
1. 22.05.2013 r. posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej, dotyczące ustalenia kolejności
remontu dróg gminnych, zgodnie z protokołem pokontrolnym z wyjazdu na oględziny stanu dróg
gminnych;
2. 06.06.2013 r. posiedzenie komisji rewizyjnej, dotyczące analizy dochodów i wydatków gminy,
analizy kosztów utrzymania wodociągów i kanalizacji i wpływów z tytułu opłat za wodę, analizy
protokołów pokontrolnych z RIO;
3. 14.06.2013 r. posiedzenie komisji rewizyjnej, dotyczące opracowania wniosku o udzielenia
absolutorium;
4. 25.06.2013 r. Posiedzenie wszystkich 3 komisji, na którym rozpatrywano wniosek Nadleśnictwa
Świdwin o przejęcie w formie darowizny działek 29/22, 29/20, 40 oraz w części nr 37, położonych
w obrębie geodezyjnym Jelenino, stanowiących własność Gminy Ostrowice. Na posiedzeniu
rozpatrzono skargę na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowicach
oraz omówiono projekty uchwał na dzisiejszą sesję oraz sprawy bieżące.

2) Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między Sesjami.
Przewodniczący Rady Pan Jan Błachuta poinformował, że w okresie między sesjami:
- uczestniczył w spotkaniu w Siemczynie, dotyczącym współpracy między powiatami, o którym
wspominał Pan Wójt;
- 10 kwietnia odbyło się spotkanie, odnośnie utworzenia spółki PKS wspólnie z powiatem drawskim
i gminami z powiatu drawskiego, kapitał zakładowy spółki wyniesie 5-6 tys.;
- 10 maja odbyło się ponowne spotkanie w takim samym składzie w Starostwie w Drawsku
Pomorskim, dziś będzie podejmowana uchwała w tej sprawie;
- 16 maja uczestniczył w Święcie Strażaka w jednostce Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku
Pomorskim; wręczono odznaczenia;
0 17-18 maja brał udział w szkoleniu przewodniczących rad w Wałczu na temat finansowania oświaty
przez samorząd gminny; omawiano sprawy subwencji oświatowej i metody naliczania tej subwencji
przez poszczególne samorządy; Wykład prowadziła prof. Lubińska;
25.05. wraz z Panem Wójtem uczestniczył w przekazaniu organów po remoncie w Nowym Worowie;
remont kosztował ok. 30 tys.; w czasie myszy i po mszy odbył się koncert organowy ;
- 23.05.uczestniczył w konwencie wójtów i burmistrzów ze starostą;
- w dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie wspólne trzech komisji.
Wiceprzewodnicząca Rady Pani Halina Radlińska poinformowała, że:
-25 maja uczestniczyła w spotkaniu w Starostwie Powiatowym, dotyczącym hospicjum stacjonarnego
na terenie powiatu; na terenie powiatu istnieją dwie szkoły - pustostany w Kluczewie i w Machlinach;
nie podjęto jeszcze żadnej decyzji, gdzie to miałoby być; był na tym spotkaniu Pan doktor Bogucki,
który zajmuje się takim hospicjum domowym; w tym roku hospicjum działa w Drawsku
i w miejscowościach oddalonych na 4 km od Drawska. Wiceprzewodnicząca poinformowała, że

pytała na spotkaniu, czy w 2014 r. byłoby możliwe, aby objął opieką mieszkańców naszej gminy, bo
pewnie są takie rodziny , którym jest ciężko i uzyskała odpowiedź, że taka opieka jest możliwa, bo
Narodowy Fundusz Zdrowia nie stwarza problemów jeżeli chodzi o kilometraż;
- 15 czerwca uczestniczyła w festynie w Chlebowie z okazji Dnia Dziecka; Wiceprzewodnicząca
podziękowała Pani sołtys i Panu Bieleckiemu za wspaniałą organizację był m. in. pokaz skoczków, w
którym uczestniczyło 15 skoczków z całej Polski;
- 3 krotnie brała udział w objeździe dróg gminnych , Radni objechali wszystkie drogi i wszystkie są
w opłakanym stanie, ustalono kolejność remontu i na części nowoworowskiej remont już się
rozpoczął.

Punkt 6. Pytania i wnioski.
Radna Jolanta Okoń złożyła prośbę o wydrukowanie informacji (porównania) stawek opłat za odbiór
odpadów komunalnych w ościennych gminach (np. Drawsko, Złocieniec).
Radna Jolanta Okoń poprosiła o informację na temat projektu budowy placu zabaw w Bornym.
Radna Urszula Mroczek zgłosiła wniosek o remont przystanku w miejscowości Grzybno. Radna
poinformowała, że nie ma możliwości schronić się przed deszczem, dach przecieka, przystanek jest
zdewastowany. Radna Urszula Mroczek zgłosiła konieczność remontu drogi w Dołgim, prowadzącej
nad jezioro do działek. Droga została zniszczona w trakcie doprowadzania prądu przez energetykę.
W tej chwili, jak deszcz popadał, to nie ma możliwości przejazdu.
Radna zapytała również kiedy otrzymamy worki do segregacji śmieci, bo od 1 lipca wchodzi ustawa
śmieciowa
Wiceprzewodnicząca Rady Pani Halina Radlińska zgłosiła konieczność zabezpieczenia studzienki na
ul. Bocznej w Nowym Worowie. Radna poinformowała, że przy studzience jest wyrwa, która została
zasypana piaskiem, ale się obsuwa w dół.
Wiceprzewodnicząca Rady Pani Halina Radlińska poinformowała, że składała prośbę
o zamontowanie lustra na zakręcie w Nowym Worowie naprzeciw Pani Frankowskiej (skrzyżowanie
Al. Wolności – ul. Kopernika). Otrzymała z Zarządu Dróg Powiatowych odpowiedź, że lustro zostanie
zamontowane wiosną. W związku z tym Wiceprzewodnicząca poprosiła o przypomnienie tej sprawy
w Zarządzie Dróg Powiatowych.
Wiceprzewodnicząca Rady Pani Halina Radlińska wnioskowała o remont oraz wykonanie
odwodnienia na drodze do Pani Wodeckiej.
Pani Elżbieta Kozłowska Dyrektor Zespołu Szkół w Ostrowicach – odnośnie planowanej modernizacji
budynku Urzędu Gminy, zapytała, czy można w ten projekt włączyć szkoły.
Radny Pan Józef Wicherek wnioskował o remont - przywałowanie drogi na Jelenino za parkiem.
Sekretarz Gminy Janina Januszkiewicz przekazała informację odnośnie strategii rozwoju gminy.
Będzie powołany zespół do spraw opracowania strategii rozwoju gminy. Strategia jest to dokument
programowy do pozyskiwania środków finansowych. Na dzień dzisiejszy Gmina Ostrowice posiada
strategię opracowaną w 2002 r. przez firmę zewnętrzną. Nowy okres programowania 2014 – 2020
stawia bardzo wysoko strategię rozwoju gminy, każda gmina musi mieć opracowaną, ujęte w niej
wskaźniki, bo później jak będzie pisała o cokolwiek, to będzie to musiało mieć odzwierciedlenie w tej
strategii. Pan Wójt powołuje zespól do spraw stworzenia takiej strategii. Jest to zespół 15 osobowy,
w skład którego jest wskazane, żeby wchodzili mieszkańcy gminy różni wiekowo i pod względem

zatrudnienia, udzielający się społecznie. Ma to być zespół bardzo różny. Chętni muszą się liczyć z
tym, że to będzie praca, trzeba wyjechać i wziąć udział w warsztatach. Zjazdy będą się odbywały 4
razy po 2 dni. Już są jakieś propozycje odnośnie składu, ale Pani sekretarz poprosiła, aby wskazać
osoby, które chciały by pracować w tym zespole. W ciągu 2 tygodni zespół będzie powołany.
Radny Marian Przybysz zgłosił wniosek o remont wjazdu na plebanię w Ostrowicach
Radny poprosił o przeprowadzenie, zgłaszanej przez niego kontroli domu nauczyciela w Nowym
Worowie. Radny zaproponował, aby podjąć uchwałę w tej sprawie, skoro jego prośby są
bezskuteczne. Radny zapytał również o sprawę dofinansowania remontu Kościoła w Siecinie.
Radny Stanisław Bodnar zgłosił, że przecieka rurociąg w Przytoniu, do którego podłączone są 4 bloki,
reszta nieruchomości podłączona jest na starych rurach. Radny zapytał kiedy będzie to podłączone na
nowych rurach.
Radny Marian Przybysz wnioskował o remont odcinka drogi w Ostrowicach w kierunku Gronowa na
skrzyżowaniu od strony byłego posterunku, ponieważ na tym zakręcie po opadach spływa masę
błota i piachu.
Radny Marian Przybysz zgłosił konieczność udrożnienia drogi w kierunku pola Pani Kasprzyk. Droga
jest zarośnięta, Radny wnioskował o doprowadzenie jej do stanu umożliwiającego przejazd
ciągnikiem.
Radny Andrzej Buszta zgłosił, że na drodze gminnej w kierunku Siecino (Kościół) – Kolonia Ostrowice
przejazd przez rów zawalił się. Zrobiła się dziura, która zagraża bezpieczeństwu przejazdu.
Wiceprzewodnicząca Rady Halina Radlińska zgłosiła prośbę o remont mostku na drodze do Państwa
Zdebskich.
Mieszkaniec miejscowości Szczycienko Pan Ryszard Pona zgłosił wniosek o zamontowanie przy jego
posesji lampy. Pan Ryszard Pona zobowiązał się do ponoszenia opłat, związanych z umieszczeniem
w tym miejscu lampy.
Radna Renata Perenc zgłosiła prośbę o wymianę znaków drogowych usytuowanych na
skrzyżowaniu ulic Partyzanckiej- Al. Wolności – Chopina w Nowym Worowie. Zarząd Dróg
Powiatowych wymienił tylko znak „Kluczewo”.
Wiceprzewodnicząca Rady Halina Radlińska oraz Radna Renata Perenc
o uporządkowanie terenu starego, poniemieckiego cmentarza w Nowym Worowie.

wnioskowały

Radny Marian Przybysz zaproponował, aby powołać komisję, która sprawdzi, gdzie lampy oświetlają
prywatne posesje i albo zostaną zlikwidowane lampy w tym miejscu albo niech ci mieszkańcy płacą.
Radny Andrzej Bielawski prosił o udrożnienie kanalizacji burzowej w Chlebowie.
Wiceprzewodnicząca Rady Halina Radlińska zgłosiła interpelację, dotyczącą dokonania przeglądu
i wyceny ewentualnego remont dróg gminnych asfaltowych w Nowym Worowie na Kolonii
w kierunku Państwa Mróz, Szpilewski oraz w kierunku lasu.
Pani Krystyna Piwowarska sołtys Gronowa zgłosiła problem niewłaściwego umieszczenia znaków
drogowych, informujących o początku miejscowości. Zdaniem Pani sołtys oraz mieszkańców wsi
początek miejscowości Gronowo powinien być oznaczony od posesji nr 1 tzn. przed posesją Państwa
Piwowarczyków. Aktualnie znak umieszczony jest na zakręcie koło krzyża.

Pani Krystyna Piwowarska sołtys Gronowa zgłosiła prośbę o oczyszczenie pobocza drogi z Ostrowic
do Gronowa. Duża warstwa naniesionego z pobocza piachu spowodowała, że asfalt jest wąski.
Wiceprzewodnicząca Rady Halina Radlińska zaproponowała, aby w konkursie na „najładniejszą
posesję” zgłoszone posesje oglądać dwa razy w pełni lata i jesienią.
Pani Anna Opala sołtys Płoci zapytała o remont drogi do Państwa Garbowskich.
Pani Halina Myślińska sołtys Chlebowa zgłosiła uszkodzenie chodnika (połamane krawężniki oraz
potłuczone płytki chodnikowe) koło kościoła w Chlebowie. Uszkodzenie powstało w trakcie prac
wodno – kanalizacyjnych.
Radna Urszula Mroczek zgłosiła prośbę zgłosiła prośbę o oczyszczenie pobocza drogi z Dołgiego do
Przytonia. Duża warstwa naniesionego z pobocza piachu spowodowała, że asfalt jest wąski.
Pani Sylwia Połubiak sołtys Siecina poprosiła o umieszczenie przy przystanku w Siecinie, który
będzie remontowany, tablicy informacyjnej z mapą gminy i zaznaczonym na niej atrakcjami
turystycznymi.
Radna Urszula Mroczek zgłosiła prośbę o wykoszenie pobocza na drodze Rydzewo – Przytoń.
Radna Urszula Mroczek prosiła o interwencję do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie
poprawienia trzech zjazdów w Dołgim: na cmentarz, na boisko oraz do lasu (pomiędzy boiskiem
a cmentarzem).

Punkt 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
za 2012 rok;
Radni Rady Gminy Ostrowice zapoznali się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej odnośnie
rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu za 2012 rok przedstawiła Pani Krystyna Kamińska Skarbnik Gminy.
Uchwała Nr XVII / 145 /13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok;
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.
2) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostrowice z tytułu wykonania budżetu
za 2012 rok;
Pani Renata Perenc Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła wniosek Komisji Rewizyjnej
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Ostrowice z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
Radni zapoznali się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej odnośnie wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostrowice za 2012 rok.

Pani Krystyna Kamińska Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Ostrowice z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
Uchwała Nr XVII / 146 /13 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostrowice z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok;
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 2013 r.;
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 przedstawiła Pani Krystyna Kamińska
Skarbnik Gminy.
Uchwała Nr XVII / 147 /13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy 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.

4) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ostrowice na lata 2013-2027;
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 przedstawiła Pani Krystyna Kamińska
Skarbnik Gminy.

Uchwała Nr XVII / 148 /13 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie
zmian w wieloletniej prognozie 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.
5) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostrowice;
Projekt uchwały przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Halina Radlińska.
Uchwała Nr XVII / 149 /13 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 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) w sprawie utworzenia spółki;

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Jan Błachuta.
Uchwała Nr XVII / 150 /13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie utworzenia spółki;
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 5 Radnych
Przeciw: 2 Radnych
Wstrzymało się: 8 Radnych.

Przewodniczący Rady Jan Błachuta stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego
protokołu.
7) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowice;
Projekt uchwały przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Halina Radlińska.
Uchwała Nr XVII / 151 /13 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 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) w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność Gminy Ostrowice;
Projekt uchwały przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Halina Radlińska.
Uchwała Nr XVII / 152 /13 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie
nieodpłatnego nabycia nieruchomości na 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.
9) w sprawie wyrażenia opinii o zawarciu umowy spółki;
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Jan Błachuta.
Uchwała Nr XVII / 153 /13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie wyrażenia opinii o zawarciu umowy spółki;
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 10 Radnych.
Wstrzymało się 5 Radnych.
Przewodniczący Rady Jan Błachuta stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego
protokołu.

10) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ostrowicach

Projekt uchwały przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Halina Radlińska.
Uchwała Nr XVII / 154/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika
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.

Punkt 8. Wolne głosy, komunikaty.
Wójt Gminy Wacław Micewski przypomniał, że na wczorajszym wspólnym posiedzeniu Komisji Rady
Gminy ustalenia odnośnie przekazania Nadleśnictwu Świdwin drogi w Jeleninie były takie, że Radni
się dzisiaj na Sesji wypowiedzą. Dziś nie będzie żadnej uchwały w tej sprawie, ale Radni muszą
przyjąć swoje stanowisko poprzez głosowanie. W przerwie padały propozycje, aby Nadleśnictwo
przekazało dla gminy dodatkowo jakąś działkę. Radni proponowali również, aby przekazać drogę, ale
pod warunkiem, że droga będzie nadal publiczna.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Błachuta zarządził głosowanie następującego stanowiska w sprawie
wniosku Nadleśnictwa Świdwin o przekazanie drogi w Jeleninie: Rada wyraża pozytywną opinię pod
warunkiem, że droga będzie nadal drogą publiczną i dostępną dla mieszkańców oraz pod
warunkiem, że Nadleśnictwo Świdwin złoży swoją propozycję przekazania dla gminy jakiejś działki.
Głosowanie nad powyższym stanowiskiem Rady przedstawia się następująco: 15 Radnych głosowało
„za” (jednogłośnie).
Wójt Gminy Wacław Micewski, odnośnie pytań i wniosków, powiedział, że:
- termomodernizacja zgłoszona przez Panią Dyrektor , która wnioskowała żeby pamiętać o szkołachmają być fundusze na alternatywne źródła energii i planowano, żeby dostosować pompę cieplną, ale
koszty byłyby niewspółmierne do efektu nie da się tego zrobić, jeżeli się pojawią dodatkowe
możliwości finansowe to szkoły będziemy mieli na uwadze;
- informacja odnośnie cen za śmieci - będzie przygotowana taka informacja, aby radni i sołtysi mieli;
- lokalizacja placu zabaw Borne – koło kościoła nie da rady na razie; trzeba by plan
zagospodarowania przestrzennego zmienić, ewentualnie można rozważyć inną lokalizację, która
byłaby zgodna z planem;
- remont dachu na przystanku w Grzybnie - termin remontu zostanie ustalony;
- worki będą dostarczone, w Bolegorzynie są przewidziane pojemniki nie worki , deklarował Fiuk
z Remondisem że będą elastycznie reagować na problemy;
- droga w Dołgim popsuta przez energetykę - będziemy monitować;
- wyrwa – sprawa zostanie sprawdzona;

- lustro – sprawa zostanie sprawdzona;
- odwodnienie drogi do Wodeckich - Pani Ewa miała zająć się sprawą;
- Eko Wark uszkodzenia - Pani Myszkowska wysyłała wszystkie usterki, które były zgłoszone
na gwarancję
- zjazd do księdza – trzeba naciskać radnego wojewódzkiego ;
- Jelenino droga – będzie zrobione
- Przyton przeciek wodociągu - uszkodzenie było zlecone jeszcze, ale nie weszli na tą robotę,
przesunęło się w czasie, rury wodociągowe jak są dobre, to nie będziemy wymieniać na nowe
- droga koło posterunku- droga to powiatowa zlecimy to do Zarządu Dróg
- droga do pani Kasprzyk - granice są wskazane, więc tam już można będzie robić remont;
- Siecino mostek - sprawa zostanie sprawdzona;
- drogę na kolonię przepust i studzienkę na ul. Bocznej też sprawdzimy;
- znaki drogowe koło kiosku - będziemy interweniować ;
- cmentarz w Worowie mamy na uwadze, żeby zgromadzić pomniki i resztę oczyścić;
- oświetlenie Szczycienko: 1 lampa rocznie średnio kosztuje 500 zł, zimą drożej latem taniej,
Pan Pona będzie miał światło za średnio 500 zł rocznie;
- burzówka w Chlebowie- jak będą ludzie do pracy to będziemy robić;
- drogi asfaltowe w Worowie - firma ze Stargardu może to zrobić - droga w kierunku Pana Mroza
będzie ok. 10 tys. kosztować do lasu przedsiębiorstwo drogowe wyceniło na 50 tys. za tyle nie
będziemy robić, zrobimy remont za mniejsze pieniądze, w ciągu 2 tygodni na drogę na Kolonię
będzie można wejść ;
- oczyścić pobocze do Gronowa – zostanie zgłoszone do zarządu dróg;
- Dołgie, Przytoń - zgłosimy skoszenie poboczy i zjazd z drogi wojewódzkiej, zjazd w stronę
stadionu: wyjazd jest na dziko zrobiony, muszą być granice, trzeba zrobić prawdziwy zjazd;
Wójt Gminy Wacław Micewski powiedział, że odnośnie kontroli to sprawa do komisji i Rady Gminy,
wójt nie jest kompetentny w tej kwestii; organy rady pracują niezależnie od organu wykonawczego
(wójta). Jeżeli komisja chce coś kontrolować, to zakres musi być przedstawiony, żeby można było
przygotować stosowne dokumenty.
Punkt 9. Zamknięcie sesji.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący zamknął XVII Sesję Rady Gminy
Ostrowice.

