PROTOKÓŁ Nr XIX/13
Z SESJI RADY GMINY OSTROWICE
W DNIU 27.11.2013 r.
Punkt 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Błachuta o godz. 1000 otworzył XIX 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 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 XIX 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.
Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
VII.
Pytania i wnioski.
VIII.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.
2) określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2014 r.
3) wniesienia przez Gminę Ostrowice dopłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w organizacji;
4) wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej
dla Gminy Ostrowice;
5) zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
6) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Ostrowice działalności w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
7) utworzenia punktu przedszkolnego przy Zespole Szkół w Nowym Worowie;
8) utworzenia punktu przedszkolnego przy Zespole Szkół w Ostrowicach;
9) przystąpienia Gminy Ostrowice do związku międzygminnego zorganizowanego pod nazwą
„Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego”;
10) przyjęcia statutu ze zmianami Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego;
11) wyznaczenia delegatów Gminy Ostrowice do Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza
Drawskiego;
12) upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowicach do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach
przyznawania dodatku energetycznego;
13) zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ostrowice;

14) zmiany załącznika do uchwały w sprawie podziału gminy Ostrowice na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
IX.
Wolne głosy, komunikaty.
X.
Zamknięcie sesji.
♦ Przewodniczący rady poinformował, że w związku z ustaleniami na posiedzeniu Komisji proponuje
zmianę porządku obrad. Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad po zmianach.

♦ Porządek obrad dzisiejszej sesji z proponowanymi zmianami przedstawiał się następująco:
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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.
Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
Pytania i wnioski.
Podjęcie uchwał w sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.
obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2014 r.
określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2014 r.
wniesienia przez Gminę Ostrowice dopłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w
organizacji;
wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej
dla Gminy Ostrowice;
zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi;
określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Ostrowice działalności w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
przystąpienia Gminy Ostrowice do związku międzygminnego zorganizowanego pod nazwą
„Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego”;
przyjęcia statutu ze zmianami Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego;
wyznaczenia delegatów Gminy Ostrowice do Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza
Drawskiego;
upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowicach do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach
przyznawania dodatku energetycznego;
zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ostrowice;
zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Ostrowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Wolne głosy, komunikaty.
Zamknięcie sesji.

Punkt 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Przewodniczący Rady Jan Błachuta poinformował, że protokół z Sesji XVIII, która odbyła się
30.09.2013 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 XVIII/13 z 30.09.2013 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 w okresie między sesjami brał udział
w następujących wydarzeniach:
- odbyło się spotkanie z Panem Serafinem w celu wzajemnego użyczenia gruntu w celu realizacji
placu zabaw w Płociach i uzgodnieniem jest takie, że jakby beneficjentem miało być stowarzyszenie
„Cienkie płotki” to Pan Serafin zgodził się a w zamian gmina użyczyła by drogi, która biegnie wzdłuż
pól Pana Serafina i nikt poza nim z niej nie korzysta natomiast gdyby doszło do tego, że jakby była
zamiana to potrzebna byłaby uchwała rady gminy
- brał udział w zebraniu wiejskim w Jeleninie i Ostrowicach;
- uczestniczył w jubileuszu 50-lecia szkoły w Nętnie;
- brał udział w obradach Lokalnej Grupy Rybackiej;
- wziął udział w zgromadzeniu wspólników spółki PKS Złocieniec: wybrano zarząd 1 osobowy,
prezesem został Pan Stołowski - dotychczasowy kierownik; w skład Rady Nadzorczej wchodzi
2 biegłych księgowych i prawnik dopóki spółka nie przynosi dochodu pracują społecznie;
- uczestniczył w spotkaniu z prezesem ZWIK i burmistrzem Złocieńca w sprawie wpisania gminy do
aglomeracji Złocieniec; do końca roku jest planowane złożenie wniosku o wpis do aglomeracji; jest to
warunek złożenia wniosku na planowane zadanie kanalizacyjne z programu „Infrastruktura
i Środowisko” - wskaźnik musi być zachowany 90 osób na km;
- trwają prace remontowe świetlicy w Nowym Worowie; doszły roboty dodatkowe;
- zakończył się projekt remontu boiska w Ostrowicach, wniosek był składany przez OSP Ostrowice;
- znane są już szczegóły na temat możliwości sfinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków;
- brak odpowiedzi na zapytanie dotyczące subwencji ekologicznej;
- odbył się przetarg na zamianę studium zagospodarowania przestrzennego gminy; liczono, że będzie
to kosztować ok. 100 tys. a najtańsza oferta wyniosła 40 tys., a więc znacznie taniej niż się
spodziewaliśmy; oferent spełnił warunki; jest to firma projektowa z Poznania; już realizowali takie
zadania;
- odbyły się międzyszkolne zawody sportowe na Orliku, uczestniczył również Pan Przewodniczący
Rady, Pan Przewodniczący również sędziował mecz piłki siatkowej, obiekt jest wykorzystywany;
- zakończył się przetarg na dostawę energii elektrycznej – wybrano spółkę PKP Energia jest 70 tys.
taniej niż do tej pory rocznie;
- ogrzewanie sali w Bolegorzynie - są oferty, wykonawca wejdzie i w ciągu 14 dni wykona;
-podpisano 2 umowy z małych projektów: na dożynki oraz na zakup sprzętu do udostępnienia.

Punkt 5. Informacja z działalności:
1) Komisji Rady w okresie między sesjami.

Przewodniczący Rady Jan Błachuta poinformował, że w okresie między sesjami Komisje Rady Gminy
odbyły wspólne posiedzenie 25.11.2013 r., na którym rozpatrywano projekty uchwał na XIX Sesję
Rady Gminy.
1) Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między Sesjami.

Przewodniczący rady Jan Błachuta poinformował, że w okresie między sesjami:
• pełnił cotygodniowy dyżur w Biurze Rady Gminy naprzemiennie z wiceprzewodniczącą Rady Panią
Haliną Radlińską
• w dniu 04.10. uczestniczył razem z Panem Wójtem w obchodach 50-lecia szkoły im. Jana Pawła II
w Nętnie. Bardzo miła uroczystość, były występy dzieci, uczestniczył w spotkaniu bp. ordynariusz
E. Dajczak , w zorganizowanych zawodach puchar uzyskał Zespół Szkół w Nowym Worowie;
• 05.10. razem z Panem Wójtem uczestniczył w spotkaniu studyjnym samorządu gminy Tuchomie
powiat Bytów w Muzeum PGR w Bolegorzynie, spotkanie trwało kilka godzin, była to wymiana opinii
na temat funkcjonowania samorządu gminnego (byli wójt, przewodniczący rady, radni oraz sołtysi
z gminy Tuchomie) wyjazd był składkowy z dopłatą z Urzędu Gminy.
• 10.10. uczestniczył w zebraniu zarządu PZERiJ w Drawsku Pom. Uczestnicy spotkania zasugerowali,
aby zwrócić uwagę Panu Wójtowi i Pani Skarbnik, żeby konstruując budżet na 2014 r. zabezpieczyli
jakieś fundusze na koła emeryckie (są pieniądze na Mikołajki, Dzień Dziecka, ferie to dlaczego nie dać
choć cokolwiek dla emerytów bodaj na transport pomocy żywnościowej lub na cokolwiek innego)
Inne gminy jak Kalisz, Wierzchowo, Czaplinek, Drawsko takie pieniądze zabezpieczają.
• w dniu 30.10.2013 uczestniczył w międzyszkolnych zawodach sportowych o puchar wójta gminy
na Orliku w Ostrowicach, w których udział wzięły Zespół Szkół w Nowym Worowie i Zespół Szkół
w Ostrowicach. W piłce nożnej klas IV - VI chłopcy szkoły podstawowej puchar zdobył Zespół Szkół
w Nowym Worowie. W kategorii piłka nożna klas I-III gimnazjum puchar zdobyła drużyna Zespołu
Szkół w Ostrowicach. Mecz piłki siatkowej klas I-III gimnazjum wygrały dziewczęta z Zespołu Szkół
w Nowym Worowie.
• w dniu 31.10. Muzeum PGR w Bolegorzynie odwiedziła TV Szczecin;
• w dniu 08.11. uczestniczyłem w uroczystej sesji Rady Powiatu drawskiego na której to sesji odbyło
się uroczyste wręczenie statuetek „Zasłużony dla powiatu drawskiego” Z naszej gminy statuetkę
otrzymał Pan Kazimierz Oszkiel, było bardzo miło, były łzy wzruszenia. Również w czasie trwania tej
sesji Rada Gminy Drawsko przyznała tytuł „Honorowy obywatel Drawska Pomorskiego” dla
A. Małysza oraz dla jego pilota w sportach samochodowych.
• 19.11. uczestniczył z Panem Wójtem oraz Radnym Powiatowym Panem Ireneuszem Adamczykiem
w spotkaniu ze starostą i wicestarostą. Tematem spotkania był remont dróg powiatowych na terenie

Gminy Ostrowice w 2014 r. oraz remont chodnika w Ostrowicach koło Urzędu i w Nowym Worowie
na ul. Chopina.
• 21.11 uczestniczył w obchodach dnia pracownika socjalnego, które zorganizowano w Centrum
Kultury im. Eugeniusza Poniatowskiego w Drawsku Pomorskim.

Punkt 6. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
Przewodniczący przedstawił informację z analizy oświadczeń majątkowych Radnych i innych
osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia na podstawie ustawy o samorządzie gminnym.
Punkt 7. Pytania i wnioski.
Radna Urszula Mroczek zapytała, czy w Grzybnie planowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków?
Wójt Gminy Wacław Micewski odpowiedział, że tak.
Radna Urszula Mroczek poinformowała, że sołectwo Dołgie planuje wykonanie wiatki na placu
zabaw będzie zamawiane drewno. Zapytała, czy może zamówić więcej tego drewna i przy okazji
zrobić wiatkę tam gdzie zawraca autobus tj. przy murku jak się kończy plac zabaw. Czyj to jest plac?
Wiceprzewodnicząca Rady Halina Radlińska stwierdziła, że wymieniane są słupy energetyczne w
Nowym Worowie, w związku z tym poprosiła o powieszenie lampy koło Pana Iwanka w stronę
Państwa Bylina oraz o umieszczenie lampy na ul. Chopina tam jest po jednej stronie chodnik i jest
ciemno dodatkowo zasłania kościół, na przejściu, które biegnie dołem jest słup czy tam na tym słupie
można by umieścić lampę?
Pani Marlena Grabowska sołtys Nowego Worowa poprosiła, aby zwrócić uwagę elektrykom, którzy
montują nowe liczniki, aby zostawiali po sobie porządek, pozostawili po sobie zdjęte krawężniki
i płytki chodnikowe.
Pani Marlena Grabowska sołtys Nowego Worowa wnioskowała o umieszczenie lampy
na ul. Młynarskiej - tam gdzie mieszkają Państwo Wantowscy, Ocetek, Grabowscy.
Pani Anna Opala sołtys Płoci zapytała, kiedy będzie komisja która sprawdzi oświetlenie. W Płociach
są dwa domostwa Państwo Milczarek i Garbowscy, którzy nie mają oświetlenia i mają problem
z dojściem do drogi.
Przewodniczący Jan Błachuta odpowiedział, że komisja zostanie na dzisiejszej sesji powołana.
Poruszono kwestię wynagrodzenia za wyjazd Radnych.
Pani Anna Opala sołtys Płoci dodała, że strategia rozwoju gminy też była przez zespół bezpłatnie
opracowywana i nikt nie zwracał za dojazd, więc radnym też się nic nie stanie jak raz w roku pojadą
za darmo.
Radna Renata Perenc zapytała, na jakich zasadach odbył się przetarg na wodociągi na ich sprzedaż.

Wójt Gminy Wacław Micewski wyjaśnił, że był to leasing zwrotny czyli przetarg z dzierżawą
i odkupem dzięki czemu poprawimy wskaźniki. Zmienia się właściciel, ale nadal gmina jest zarządcą
jest to instrument poprawiający płynność finansową.
Radny Marian Przybysz zapytał, jaki gmina ma w tym interes?
Wójt Gminy Wacław Micewski odpowiedział, że płacimy dzierżawę właścicielowi i poprawiamy
wskaźniki, dzierżawa to ok. 1%.
Wiceprzewodnicząca Rady Halina Radlińska zapytała, czy jak będziemy odkupywać to też za 4 mln?
Czy tylko dzierżawa nas kosztuje?
Wójt Gminy Wacław Micewski odpowiedział, że będzie to zapisane umową w formie aktu
notarialnego, jak ktoś zainwestuje to chce mieć z tego jakiś profit. Zarządzanie i administrowanie
zostanie w gestii gminy, gdyby gmina miała środki finansowe, to nie byłyby takie działania
podejmowane.
Wiceprzewodnicząca Rady Halina Radlińska zapytała, kiedy będzie asfalt na ścieżce rowerowej, bo
widziała, że tam trwają jakieś prace.
Wójt Gminy Wacław Micewski wyjaśnił, że termin mają do końca roku zgodnie z umową, kładą
dodatkową podbudowę a na dniach będzie kładziony asfalt.
Radny Marian Przybysz wnioskowało przycinanie gałęzi na drodze do Donatowa.
Wiceprzewodnicząca Rady Halina Radlińska wnioskowało o przycinanie gałęzi przy drogach
powiatowych - dodatkowo drewno by pozyskano.
Pan Ireneusz Adamczyk Radny Rady Powiatu stwierdził, że to problem całego powiatu, nie tylko
gminy.

Punkt 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.;

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.;
przedstawiła Pani Grażyna Oszkiel podinspektor ds. wymiaru podatków.
Uchwała Nr XIX/162/13 w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.;
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych (jednogłośnie). Przewodniczący Rady Jan Błachuta
stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.
2) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2014 r.;

Pani Grażyna Oszkiel podinspektor ds. wymiaru podatków przedstawiła projekt uchwały w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2014 r.;;

Uchwała Nr XIX/163/13 w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2014 r.;
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych (jednogłośnie). Przewodniczący Rady Jan Błachuta
stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

3) w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2014 r.
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2014 r.
przedstawiła Pani Grażyna Oszkiel podinspektor ds. wymiaru podatków.
Uchwała Nr XIX/164/13
transportowych na 2014 r;

w sprawie określenia wysokości podatku od środków

Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych (jednogłośnie). Przewodniczący Rady Jan Błachuta
stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

4) wniesienia przez Gminę Ostrowice dopłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w organizacji;
Projekt uchwały w sprawie wniesienia przez Gminę Ostrowice dopłaty do spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w organizacji przedstawił Przewodniczący Rady Pan Jan Błachuta.
Radny Marian Przybysz zapytał, czy widział Wójt bilans spółki za ostatni miesiąc, jakie przyniosła
zyski?
Wójt Gminy Wacław Micewski odpowiedział, że zależy jaki, bo Prezes ma różne. W jednym jest zysk
a w drugim strata, Prezes sam nie wie, jakie są dane, sprawozdania były różne, wynika to stąd że PKS
Złocieniec na razie nie ma swojej odrębnej księgowości tylko należy pod księgowość Szczecinka.
Radny Marian Przybysz trzeba się zastanowić czy dalej to kontynuować, a jak będą straty co
miesiąc? 200 tys. straty jest wykazane za ostatni miesiąc.
Wójt Gminy Wacław Micewski wyjaśnił, że dopłata określona w uchwale jest na czynności
organizacyjne. Na razie spółka nie prowadzi działalności, nie ma żadnych pieniędzy. To są pieniądze
organizacyjne. Jeżeli mielibyśmy przystąpić do spółki i mieć z tego same straty, to byłoby bez sensu.
Gminy mają po 10% udziału i starostwo 20%.
Wiceprzewodnicząca Rady Halina Radlińska stwierdziła, że na pewno będą jakieś straty dla gminy,
ale są osoby które korzystają z transportu PKS na terenie gminy, nie przystępując możemy ludzi
pozbawić środków transportu.
Wójt Gminy Wacław Micewski powiedział, że na dzień dzisiejszy to te 10 tys. to jest jedyne ryzyko
dla gminy, ale bez tych środków spółka nie może zacząć działać, bez wiedzy Rady Gminy nic się nie
stanie. Na sesji Rady Powiatu też jest ta sama decyzja podejmowana.
Wiceprzewodnicząca Rady Halina Radlińska zapytała o transport na terenie powiatu - czyje to
zadanie?
Wójt Gminy Wacław Micewski odpowiedział, że w ustawie jest zapis że to też jest odpowiedzialność
gminy, więc też nas to dotyczy.

Radny Marian Przybysz zapytał co, jeżeli w umowie będzie zapis że za wycofanie się grozi kara?
Wójt Gminy Wacław Micewski odpowiedział, że każdy ma swój udział w spółce i nikt go nie zmusi,
żeby w niej pozostał, jak nie będzie tego chciał i do wnoszenia przez niego dodatkowych pieniędzy,
ryzykujemy tylko udziałem. To spółka odpowiada za zobowiązania a nie udziałowcy. My tylko do
wysokości udziału.
Radna Renata Perenc zapytała, co zyskamy przez udział w spółce?
Wójt Gminy Wacław Micewski odpowiedział, że na pewno będziemy mieli wpływ na organizację
kursów. Jak przystąpiliśmy to trzeba zaryzykować i dać pieniądze na zorganizowanie się. Nie
będziemy wkładać jakiś dużych pieniędzy – nikt tego nie deklarował. Spółka ma jakiś swój majątek.
Radny Marian Przybysz stwierdził, że spółka chce cały majątek dać do kredytu do banku.
Wójt Gminy Wacław Micewski wyjaśnił, że spółka chce pozyskać pieniądze na wykup majątku i oni
sami będą właścicielem, jak spółka upada to udziałowcy nie odpowiadają, spółka ma majątek, CPN,
mają zyski z dowozu uczniów, na km trasy Złocieniec ma większą rentowność niż Szczecinek. Teraz też
będzie przetarg na dowóz uczniów to koszt ok. 11 tys. zł.

Uchwała Nr XIX/165/13 Rady Gminy Ostrowice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wniesienia
przez Gminę Ostrowice dopłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji;
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 10 Radnych .
Wstrzymało się od głosu: 4 Radnych.
Przeciwko: 0 głosów.
Przewodniczący Rady Jan Błachuta stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego
protokołu.
5) wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla
Gminy Ostrowice
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowice przedstawił Przewodniczący Rady Pan Jan Błachuta.
Uchwała Nr XIX/166/13 Rady Gminy Ostrowice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie
wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla
Gminy Ostrowice;
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych (jednogłośnie).
Przewodniczący Rady Jan Błachuta stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego
protokołu.
6) w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi;
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Jan Błachuta.
Uchwała Nr XIX/167/13 Rady Gminy Ostrowice z dnia 27 listopada 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych (jednogłośnie).
Przewodniczący Rady Jan Błachuta stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego
protokołu.
7) w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Ostrowice działalności w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Ostrowice działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części przedstawiła Janina Januszkiewicz Sekretarz
Gminy.
Uchwała Nr XIX/168/13 Rady Gminy Ostrowice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie na terenie Gminy Ostrowice działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych (jednogłośnie). Przewodniczący Rady Jan Błachuta
stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.
8) w sprawie przystąpienia Gminy Ostrowice do związku międzygminnego zorganizowanego pod
nazwą „Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego”;.
Projekt uchwały przystąpienia Gminy Ostrowice do związku międzygminnego zorganizowanego pod
nazwą „Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego” przedstawił Przewodniczący Rady Jan Błachuta.
Uchwała Nr XIX/169/13 Rady Gminy Ostrowice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie
przystąpienia Gminy Ostrowice do związku międzygminnego zorganizowanego pod nazwą
„Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego”
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych (jednogłośnie). Przewodniczący Rady Jan Błachuta
stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.
9) w sprawie przyjęcia statutu ze zmianami Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego;
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu ze zmianami Związku Miast i Gmin Pojezierza
Drawskiego przedstawił Przewodniczący Rady Jan Błachuta.
Uchwała Nr XIX/170/13 Rady Gminy Ostrowice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie
przyjęcia statutu ze zmianami Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych (jednogłośnie). Przewodniczący Rady Jan Błachuta
stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

10) w sprawie wyznaczenia delegatów Gminy Ostrowice do Zgromadzenia Związku Miast i Gmin
Pojezierza Drawskiego;
Zgodnie z ustaleniami na wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji Rady Gminy Ostrowice na
delegatów do Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego wybrano Pana Wacława
Micewskiego Wójta Gminy Ostrowice oraz Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Panią Halinę Radlińską.
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia delegatów Gminy Ostrowice do Zgromadzenia Związku Miast
i Gmin Pojezierza Drawskiego przedstawił Przewodniczący Rady Jan Błachuta.
Uchwała Nr XIX/171/13 Rady Gminy Ostrowice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wyznaczenia
delegatów Gminy Ostrowice do Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego;
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych (jednogłośnie).
Przewodniczący Rady Jan Błachuta stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego
protokołu.
11) w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowicach do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach przyznawania
dodatku energetycznego;
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Ostrowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach
przyznawania dodatku energetycznego przedstawiła Pani Janina Januszkiewicz Sekretarz Gminy.
Uchwała Nr XIX/172/13 Rady Gminy Ostrowice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie
upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowicach do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach przyznawania dodatku
energetycznego
Głosowanie nad uchwałą przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych (jednogłośnie).
Przewodniczący Rady Jan Błachuta stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego
protokołu.
12) w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy
Ostrowice;
Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami
Gminy Ostrowice przedstawiła Pani Janina Januszkiewicz Sekretarz Gminy.
Uchwała Nr XIX/173/13 Rady Gminy Ostrowice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie
zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ostrowice;

Głosowanie nad uchwałą przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych (jednogłośnie). Przewodniczący Rady Jan Błachuta
stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

13) w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Ostrowice na okręgi wyborcze, ustalenia
ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Ostrowice na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
przedstawiła Pani Janina Januszkiewicz Sekretarz Gminy.
Uchwała Nr XIX/174/13 Rady Gminy Ostrowice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany
uchwały w sprawie podziału Gminy Ostrowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Głosowanie nad uchwałą przedstawia się następująco:
Za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych (jednogłośnie).
Przewodniczący Rady Jan Błachuta stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego
protokołu.

Punkt 8. Wolne głosy, komunikaty.
Radna Bożena Kulicz zapytała, w jaki sposób ma sołtys zrobić paczki dla dzieci w sołectwie na
Mikołajki? Czy uwzględniać dzieci zamieszkałe, czy zameldowane. Wnioskowała o zorganizowanie
zebrania samych sołtysów z udziałem Pana Wójta.
Wiceprzewodnicząca Rady Halina Radlińska podziękowała za dofinansowanie miejsca spotkań wiaty
w Nowym Worowie dla emerytów. Pani sołtys pomagała napisać wniosek. Zakupiono stoły
z funduszu sołeckiego, było ognisko na zakończenie projektu.
Radny Józef Wicherek stwierdził, że wniosek na świetlicę w Jeleninie nie przeszedł. Czy na inne
świetlice przeszły wnioski?
Anna Opala sołtys Płoci stwierdziła, że dziki ryją pola i drogi. Zgłaszane było to do kola łowieckiego.
Pani sołtys zgłosiła prośbę, żeby gmina to interweniowała do koła łowieckiego.
Przewodniczący Rady Jan Błachuta zaproponował wizytę studyjną Radnych w ciekawe miejsce
w Polsce.
Przewodniczący Rady Jan Błachuta poinformował, że wpłynęło pismo Pani Justyny Prokocim sołtysa
sołectwa Borne odnośnie interpelacji zgłoszonej na ostatniej sesji. Przewodniczący odczytał pismo.
Radna Jolanta Okoń –wyjaśniła, że to nie była jej inicjatywa, tylko inicjatywa mieszkańców – telefony,
informacje. Radna powiedziała, że nie oskarżyła Pani Sołtys, tylko powiedziała jako radna to, co

zgłaszają mieszkańcy. Radna stwierdziła, że jeżeli obraziła Panią sołtys to ją przeprasza, nie zrobiła
tego celowo i specjalnie, a już w ogóle nie miała zamiaru jej urazić lub upokorzyć. Kilka osób to
zgłaszało i komentowało, dlatego zapytała na komisji. Jeżeli obraziła Panią Sołtys, to ją przeprasza, ale
naprawdę nie zrobiła tego specjalnie.
Przewodniczący Rady Jan Błachuta powiedział, że na pewno przeprosiny będą przyjęte. Jak
mieszkańcy zgłaszają jakieś problemy to też trzeba mówić. Sprawa jest wyjaśniona, nie będzie
konfliktu.
Anna Opala sołtys Płoci zgłosiła, że co miesiąc Fiuk nie zabiera śmieci z niektórych posesji w
Płociach.
Radny Andrzej Buszta wnioskował o umieszczenie znaków informacyjnych dojazdowych do posesji.
Wiceprzewodnicząca Halina Radlińska poprosiła o umieszczenie tabliczki informacyjnej o numerach
posesji na kolonię w Nowym Worowie w stronę Połczyna Zdroju.
Radna Bożena Kulicz zgłosiła, że od strony Urazu nie ma tabliczki „Bolegorzyn”.

Wójt Gminy Wacław Micewski, odnośnie pytań i wniosków, powiedział, że:
♦ mikołajki należy zorganizować według uznania sołtysa, ale nasz opinia jest taka, że może przyjechać
to dziecko zameldowane i lepiej zabezpieczyć dla wszystkich dzieci; sołtys powinien to zrobić według
własnego sumienia i uznania;
♦ pobocze drogi powiatowej będziemy monitować;
Radna Renata Perenc zapytała, czy są umowy na odśnieżanie?
Wójt Gminy Wacław Micewski jeszcze nie są oferty ok. 130 zł za godzinę.
Radna Renata Perenc wnioskowała, żeby w miejscowościach była informacja, do kogo dzwonić
i nr tel. bezpośrednio do wykonawcy usługi.
Wiceprzewodnicząca Halina Radlińska zgłosiła zasypany ciek wody na drodze do jeziora w Nowym
Worowie.
Wójt Gminy Wacław Micewski poinformował, że w sprawie śmieci jest lepiej, ale nadal są usterki.
Liczone są kary umowne od wykonawcy, było potrącone wynagrodzenie na poczet kary. Oświetlenie
uliczne sprawdzi komisja, gdzie są zbędne punkty.
Do komisji zgłosili się: Radny Józef Wicherek, Radna Renata Perenc, Wiceprzewodnicząca rady Halina
Radlińska, Radna Urszula Mroczek, Radny Marian Przybysz.
Przewodniczący Rady Jan Błachuta poinformował, że na następnej sesji będzie
podejmowana uchwała w sprawie powołania komisji.

Punkt 9. Zamknięcie sesji.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący zamknął XIX Sesję Rady Gminy
Ostrowice.

