RG.0002.2.2015
PROTOKÓŁ Nr V/15
Z SESJI RADY GMINY OSTROWICE
W DNIU 30.03.2015 r.
Punkt 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Bany o godz. 1000 otworzył V 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 i sołtysów stanowią kolejno załączniki nr: 1, 2 do niniejszego
protokołu. Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Wacław Micewski i Skarbnik Gminy Krystyna
Kamińska, Sekretarz Gminy Janina Januszkiewicz, pracownicy Urzędu i mieszkańcy gminy. W Sesji
uczestniczyli również zaproszeni goście Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku
Pomorskim mł. bryg. mgr inż. Robert Buszta, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Drawsku
Pomorskim mł. insp. Leszek Jurczak, Kierownik Referatu Prewencji Komisariatu Policji w Złocieńcu
asp .sztab. Andrzej Kilichowski dzielnicowy st. sierż. Piotr Marcinkowski oraz dzielnicowy starszy
sierżant Marek Biernacki.
Punkt 2. Przedstawienie porządku obrad.
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. Informacje na temat stanu bezpieczeństwa na terenie Powiatu Drawskiego oraz w Gminie
Ostrowice:
1) Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Drawsku Pomorskim na temat stanu
bezpieczeństwa w Powiecie Drawskim;
2) Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Złocieńcu na temat bezpieczeństwa na
terenie Gminy Ostrowice;
3) Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straż Pożarnej w Drawsku Pomorskim
na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
4) Informacja strażnika gminnego.
VI. Informacja z działalności Komisji Rady w okresie między sesjami.
VII. Pytania i wnioski.
VIII. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ostrowice na
lata 2015 - 2034;
2) w sprawie uchwalenia zmian w budżecie na 2015 r.;
3) w sprawie wyznaczenia delegata Gminy Ostrowice do Stowarzyszenia Gmin Polskich
Euroregionu Pomerania;
4) w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego;
5) w sprawie zbycia części nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej
własność Gminy Ostrowice;
6) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrowice;
IX. Wolne głosy, komunikaty.

X. Zamknięcie sesji.
Punkt 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
Przewodniczący Rady Roman Bany poinformował, że protokół z Sesji IV, która odbyła się 04.02.2015
r.
był dostępny w biurze Rady i Radni nie wnieśli zmian. Jednakże na wspólnym posiedzeniu Komisji,
które odbyło się 26 marca, na wniosek mieszkańca, Radni w głosowaniu jawnym zadecydowali
o anonimizacji danych osobowych (imienia i nazwiska) tego mieszkańca, wskazanych w protokole
z Sesji, umieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostrowice. W związku z tym
zaproponował przyjęcie protokołu z Sesji IV, z uwzględnieniem tej zmiany. Radni w głosowaniu
jawnym 14 głosami „za” przyjęli protokół z IV Sesji.

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 miały miejsce następujące
wydarzenia:
- Gmina podpisała aneks do umowy w Urzędem Marszałkowskim, dotyczący placu zabaw w
Przytoniu;
- uczestniczył w spotkaniu z Prezesem WFOŚiGW Panem Jackiem Chrzanowskim; spotkanie dotyczyło
dotacji dla gminy m.in. na ogniwa fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej,
dofinansowanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy oraz ogrzewania i termomodernizacji
niektórych świetlic wiejskich; będą szanse uzyskania środków finansowych na dofinansowanie
wkładu własnego;
- odbyły się zebrania sprawozdawcze jednostek OSP; tylko jednostka w Siecinie jest kryzysowa,
brakuje młodych, zaangażowanych druhów; zarząd jednostki ma podjąć działania i wzmocnić
kadrowo jednostkę; reszta radzi sobie dobrze; Ostrowice i Nowe Worowo bardzo dobrze;
- uczestniczył w spotkaniu z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pom. odnośnie
instrumentów wsparcia usuwania skutków bezrobocia;
- brał udział w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa informacji, w którym również uczestniczyli
sekretarze gmin; szkolenie było prowadzone przez ABW;
- odbył się konwent wójtów i starostów powiatu drawskiego; omawiano zadania drogowo inwestycyjne na rok 2015 oraz perspektywę do 2020 r., współpracę PUP i GOPS w ramach rynku
pracy i pomocy bezrobotnym,; przedstawiono blok zadań, dotyczących obrony cywilnej;
- odbyła się odprawa roczna PSP z udziałem Komendanta Wojewódzkiego;
- uczestniczył w spotkaniu z posłem Panem Stanisławem Wziątkiem; spotkanie dotyczyło
uruchomienia subwencji dla gmin, położonych na obszarach chronionych, Pan poseł obiecał
zaangażowanie i pomoc w tej sprawie;
-brał udział w spotkaniu z Burmistrzem Kalisza Pom. i Czaplinka, którzy zadeklarowali przejęcie części
zobowiązania na zatrudnienie osób bezrobotnych;
- odbyła się Sesja Związku Gmin R- XXI, w której uczestniczyła Radna Renata Perenc;
- odbyło się Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich RP;
- uczestniczył w spotkaniu z Prezesem Polskiego Towarzystwa Energetyki Wiatrowej; na spotkaniu
omawiano szereg spraw, dotyczących energetyki wiatrowej;

- odbyła się debata GOPS i straży gminnej na temat bezpieczeństwa publicznego;
- odbyło się posiedzenie zarządu gminnej spółki wodnej oraz walne zebranie członków;
- uczestniczył w objeździe dróg gruntowych z właścicielem gospodarstwa w Jeleninie; dokonano
objazdu dróg w celu przedstawienia omówić z Nadleśniczemu innych, alternatywnych możliwości
wywozu drewna, żeby uchronić drogę powiatową przed obciążeniem, związanym z wywozem
drewna; na zebraniu wiejskim w Jeleninie będzie ta sprawa omawiana z mieszkańcami;
- odbyła się Konferencja w związku z rocznicą 25-lecia samorządu z udziałem Prezydenta RP;
- odbył się wyjazd na farmę wiatrową w Dygowie gm. Ustronie Morskie, w którym uczestniczyli Radni
i Pani Sołtys;
- Wójt Gminy spotkał się z przedstawicielem ZNP w sprawie przekazania szkoły w Ostrowicach;
- odbyły się targi pracy i edukacji, w których uczestniczyły instytucje powiatowe i pracodawcy;
m.in. z Gminy Ostrowice prezentowało się przedsiębiorstwo rybackie;
-odbędzie się spotkanie informacyjno - dialogowe 31 marca (jutro) godz. 1100-1300 w bibliotece
Urzędu Gminy, będą obecni przedstawiciele Drawskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości,
Naczelnik Urzędu Skarbowego i Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Drawsku Pom.; tematem
spotkania będzie pomoc dla naszych przedsiębiorców; Pan Wójt zaprosił przedsiębiorców i zachęcił
ich do udziału w spotkaniu.
Punkt 5. Informacje na temat stanu bezpieczeństwa na terenie Powiatu Drawskiego oraz w Gminie
Ostrowice:
1. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Drawsku Pomorskim na temat stanu
bezpieczeństwa w Powiecie Drawskim;
2. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Złocieńcu na temat bezpieczeństwa na terenie
Gminy Ostrowice;
3. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straż Pożarnej w Drawsku Pomorskim na
temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
4. Informacja strażnika gminnego.

Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straż Pożarnej w Drawsku Pomorskim na
temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Informację przedstawił Komendant PSP Drawsko na temat działań ratowniczo gaśniczych mł. bryg.
mgr inż. Robert Buszta.
Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Drawsku Pomorskim na temat stanu
bezpieczeństwa w Powiecie Drawskim;
Informację przedstawił Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Drawsku Pomorskim – mł. insp.
Leszek Jurczak.

Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Złocieńcu na temat bezpieczeństwa na terenie
Gminy Ostrowice;
Informację przedstawił Kierownik Referatu Prewencji Komisariatu Policji w Złocieńcu asp. sztab.
Andrzej Kilichowski.

Przedstawiono dzielnicowych z Gminy Ostrowice: st. sierż. Marka Biernackiego oraz dzielnicowego
st. sierż. Piotra Marcinkowskiego.
Informacja strażnika gminnego
Informację przedstawił strażnik gminny Jarosław Waszczyk.
Punkt 6. Informacja z działalności Komisji Rady w okresie między sesjami.
Przewodniczący Rady Roman Bany poinformował, że w okresie między sesjami odbyły się
następujące posiedzenia Komisji stałych Rady Gminy:
1. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej – 18.03.2015 r.
2. Posiedzenie wspólne Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
Komisji Rewizyjnej – 26.03.2015 r., na którym omawiano projekty uchwał na dzisiejszą sesję
oraz sprawy bieżące.
Przewodniczący Rady Roman Bany poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Zbigniewa
Puchalskiego o złożenie informacji na temat posiedzenia kontrolnego Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Zbigniew Puchalski odczytał protokół Komisji Rewizyjnej
z posiedzenia kontrolnego, ujętego w planie pracy Komisji Rewizyjnej.
Punkt 7. Pytania i wnioski.

Pan Zdzisław Gładosz powiedział, że praca policji powinna polegać na lepszej współpracy ze
społeczeństwem; 2 razy zginął kabel na oczyszczalni; Stwierdził, że wójt zatrudnia pijaków na
oczyszczalni, dwa razy policja widziała pijanego pracownika na oczyszczalni. Zapytał, gdzie jest
strażnik, dlaczego policja ma przyjeżdżać? Zapytał strażnika ile nałożył mandatów, ile skierował
wniosków do sądu grodzkiego i ile zatrzymał praw jazdy, ile razy interweniował w sklepie, gdzie piją
piwo, bo to jest nagminne. Radna postawiła samochód naprzeciwko i policja przyjechała, bo
samochód był zaparkowany tam, gdzie prawo nie zabrania. Policja nie powinna jechać, jak jest
strażnik. Strażnik powinien pracować jak policja, powinny być patrole łączone wieczorem. Stwierdził,
że strażnika widzi w Biedronce lub Lidlu z pracownikami gminy. Stwierdził, że zginęło w miejscowości
Cieminko 84 drzewa w parku krajobrazowym. Jest pełna dokumentacja, zdjęcia. Poinformował o tym
były radny, który mieszka w Cieminku. Pisano w tej sprawie do ochrony środowiska, a ochrona
odpisała, że Gmina Ostrowice wydała zezwolenie na innej drodze na inne drzewa. Uważa, że to
kradzież. Ochrona środowiska woj. i parki krajobrazowe – te instytucje nie dały żadnego pozwolenia.
Pan Zdzisław Gładosz wręczył przedstawicielom policji pismo. Poinformował, że dzieci widziały jak
koń się topi i nikt nie chciał pomóc. Ta sytuacja miała miejsce u Pana Serafina. Wiedziała gmina,
zrobił osobiście zdjęcie, jak ten koń leży utopiony. Nie jest do naprawienia ta sprawa, dzwonili
wszędzie. Gmina jest osoba prawną, która może zapobiec. Stwierdził, że Pan Serafin ma w gminie
szczególne względy, bo Wójt umorzył mu 20 tys. zł podatku.

Przewodniczący Rady Roman Bany powiedział, że w takiej sytuacji dzwoni się pod nr 998 straż
przyjeżdża i udziela pomocy. To jest proste wyjście i najszybsze, jeśli się dzieje źle, to szuka się
najprostszego wyjścia.
Pan Zdzisław Gładosz zgłosił prośbę, żeby dzielnicowy miał więcej czasu na Gminę Ostrowice
i porozmawiał z ludźmi.
Radna Bożena Kulicz zgłosiła problem: psy miały być na smyczach, a nie są i wieczorem czy w nocy
nie można przejść.
Z-ca Komendanta Policji: odnośnie psów jest legitymacja ustawowa do pojęcia czynności. Więcej
czasu na gminę Ostrowice - przeanalizują tę prośbę, służby są planowane. Dzielnicowy ma być wtedy,
gdy jest taka potrzeba, dzielnicowy zbiera informacje o problemach lokalnych, informacje o tym co
wpływa na bezpieczeństwo lokalne. Dzielnicowy musi wiedzieć kiedy i gdzie powinien być.
Radna Bożena Kulicz zapytała, czy pochód pierwszomajowy organizowany w Bolegorzynie musi być
zabezpieczony przez policję (odbywa się po drodze powiatowej).
Z-ca Komendanta Policji: zapytał, czy droga będzie używana w sposób szczególny? Jeśli nie, to tylko
powiadomienie do policji. Takie imprezy jak się odbywają, to jest kilkanaście, czy kilkadziesiąt
zgłoszeń dziennie, nie da się wszystkich zabezpieczyć. Za bezpieczeństwo imprezy odpowiada
organizator. Policja wspiera. Impreza masowa wymaga zgody Komendanta Powiatowego Policji 14
dni przed imprezą. Odnośnie sytuacji topiącego się konia – policja, gdyby dostała powiadomienie to
na pewno by się podjęła ratowania, straż pożarna również. Inne przepisy dotyczą padłej zwierzyny a
inne ratowania zwierząt. Każda sprawa jest indywidualna. Przedstawił dzielnicowego ze strony
Drawska Pom., obsługującego miejscowości Przytoń, Dołgie, Karpno, Węglin.

Punkt 8.Podjęcie uchwał.
1) uchwała w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ostrowice
na lata 2015 - 2034;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Krystyna Kamińska Skarbnik Gminy.
Uchwała Nr V/23/15 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Ostrowice na lata 2015 - 2034;
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
W głosowaniu jawnym 12 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” na 14 Radnych
uczestniczących w Sesji Rada podjęła przedstawioną uchwałę. Przewodniczący Rady Roman Bany
stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

2) uchwała w sprawie w sprawie uchwalenia zmian w budżecie na 2015 r.;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Krystyna Kamińska Skarbnik Gminy.

Uchwała Nr IV/24/15 w sprawie uchwalenia zmian w budżecie na 2015 r.;
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” na 14 Radnych uczestniczących w Sesji Rada podjęła
przedstawioną uchwałę. Przewodniczący Rady Roman Bany stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi
ona załącznik do niniejszego protokołu.

3) uchwała w sprawie w sprawie wyznaczenia delegata Gminy Ostrowice do Stowarzyszenia
Gmin Polskich Euroregionu Pomerania;
Przewodniczący Rady Roman Bany przedstawił projekt uchwały.
Uchwała Nr V/25/15 w sprawie wyznaczenia delegata Gminy Ostrowice do Stowarzyszenia Gmin
Polskich Euroregionu Pomerania;
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” na 14 Radnych uczestniczących w Sesji Rada podjęła
przedstawioną uchwałę. Przewodniczący Rady Roman Bany stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi
ona załącznik do niniejszego protokołu.

4)

uchwała w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego;

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Roman Bany.

Uchwała Nr V/26/15 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza
Drawskiego
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” na 14 Radnych uczestniczących w Sesji Rada podjęła
przedstawioną uchwałę. Przewodniczący Rady Roman Bany stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi
ona załącznik do niniejszego protokołu.

5)

uchwała w sprawie w sprawie zbycia części nieruchomości gruntowej zabudowanej
stanowiącej własność Gminy Ostrowice;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Helena Steciuk pracownik Urzędu Gminy.
Uchwała Nr V/27/15 w sprawie zbycia części nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej
własność Gminy Ostrowice;

Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” na 14 Radnych uczestniczących w Sesji Rada podjęła
przedstawioną uchwałę. Przewodniczący Rady Roman Bany stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi
ona załącznik do niniejszego protokołu.

6) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrowice;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Helena Steciuk pracownik Urzędu Gminy.
Radny Zbigniew Puchalski zapytał, czy ktoś sprawdzał warunki u Pana Serafina?
Pani Helena Steciuk wyjaśniła, że tylko on się zadeklarował i to dotyczy zwierząt gospodarskich
a domowe to przyjmuje schronisko Białogard. Najpierw są ustalani właściciele lub psy są
przeznaczane do adopcji.
Uchwała Nr V/28/15 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrowice
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” na 14 Radnych uczestniczących w Sesji Rada podjęła
przedstawioną uchwałę. Przewodniczący Rady Roman Bany stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi
ona załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt. 9 Wolne głosy, komunikaty.
Przewodniczący Rady Roman Bany przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych
przez Radnych Rady Gminy.
Radna Halina Radlińska przypomniała, że wielokrotnie zgłaszała remont drogi Gawroniec – Nowe
Worowo i do Kluczewa przez Bolegorzyn. Wicestarosta informował, że miał być przegląd dróg: czy
się odbył, czy nie? Z Radnym powiatowym rozmawiała też na temat tej drogi. Nie tylko nawierzchnia
jest fatalna, chodzi o bezpieczeństwo, autobus wozi dzieci do szkół, a z drzew zwisają duże konary.
Droga z Ostrowic przez Chlebowo: tam był staw, już nie istnieje, pobocze uniemożliwiało wymijanie
się, teraz można podsypać i utwardzić. Przez tą drogę prowadzi mostek i coś zaczyna się dziać,
zaczyna siadać. Prośba, żeby rejon dróg przejechał i zobaczył, co się tam dzieje, bo wybrzuszenie
widać. Parking na samochody przy remizie - tu garażuje straż pożarna, samochód może ruszać do
akcji, prośba, żeby umożliwić w trakcie sesji parkowanie za strażą. Zapytała, czy w Nowym Worowie
będą osoby wykonujący prace interwencyjne? Kwietniki, które wykonywali emeryci są uszkodzone.
Może będzie osoba, która naprawi to, co zostało.
Radna Bożena Kulicz zgłosiła problem: bałagan obok kontenerów, jak wywożą śmieci, nie ma ludzi
do pracy, nie ma pieniędzy a bałagan jest. Problemem są również śmieci przy drodze powiatowej.

Radna Ewa Jagieła poprosiła o pomoc w następującej sprawie: działka w Przytoniu, przy placu zabaw,
gdzie stoi stodoła, sukcesywnie ulega zniszczeniu i zagraża bezpieczeństwu. Zgłosiła prośbę, żeby
wystąpić do właściciela o zabezpieczenie tego budynku.
Radna Renata Perenc ze względu na to, że w Nowym Worowie jest słaby przekaz sieci komórkowej
zaproponowała, aby zawnioskować o wzmocnienie sygnału lub postawienie przekaźnika.
Radna Marlena Grabowska zgłosiła prośbę o wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Nowym Worowie
od strony wyjazdu straży pożarnej i zgłosiła problem z oświetleniem przy hydroforni - żarówka jest
spalona.
Pani Anna Opala sołtys sołectwa Płocie: ponowiła wnioski składane na poprzednich sesjach:
postawienie lampy do Państwa Milczarek i remont drogi do Państwa Milczarek.
Radny Radosław Wiśniewski zawnioskował o oznakowanie dróg na kolonię Jelenino.
Wójt Gminy Wacław Micewski wypowiedział się na temat zgłoszonych problemów:
- remont drogi powiatowej - interweniujemy na bieżąco cały czas;
Obecny na Sesji Radny Powiatowy Pan Mariusz Nagórski zabrał głos w tej sprawie. Powiedział,
że z tego, co wie pieniądze są na tą drogę, zarówno w powiecie jak i w województwie i mają być dwie
transze.
- parking przy remizie - porozmawiamy z zarządem osp, żeby wjazd nie był zastawiany;
Przewodniczący Rady odpowiedział, że można parkować za strażą. Zaproponował, aby część
samochodów zaparkować z tyłu budynku a część na parkingu przed strażą.
- pracownicy interwencyjni - po świętach będą ustalane staże zawodowe, nie ma zatwierdzonych
środków z PUP, będziemy negocjować, żeby zatrudnienie odbywało się bez zobowiązań;
- zwrócimy uwagę firmie wywożącej odpady;
- drogi powiatowe: problemy zgłosimy do zarządców drogi;
- działka w Przytoniu - zgłosimy właścicielowi, tam był spór właściciela nieruchomości z Agencją, nie
wiadomo na ile jest to już załatwione;
- ogrodzenie placu trzeba zrobić, oświetlenie też;
- droga do Państwa Milczarek jest przez tzw. żwirownię; naprawa drogi to dodatkowe pieniądze, jest
dojazd, jak określimy koszty, to się okaże, czy będziemy w stanie remontować, dojazd jest i jest to
droga zwyczajowa a nie dojazd właściwy;
Pani Anna Opala zwróciła uwagę, że od września dziecko idzie do szkoły; do Chlebowa ci mieszkańcy
mają 2,5 km a tu idą kawałek 200-300 m, ale cudzym polem.
Wójt Gminy odpowiedział, że była propozycja dla właściciela o zamianę gruntów, ale nie wyraził
zgody, możemy rozmawiać, propozycję przedstawiliśmy, ponowimy propozycję, jak właściciel będzie
skłonny do rozmowy;
- oznakujemy drogi w Jeleninie;
- odnośnie zatrudniania pijaków na oczyszczalni– zatrudniamy ludzi a ludzie mają swoje słabości, to
są osoby w ramach 40-stek, często klienci opieki społecznej, środowiska podatne na alkohol, ci co nie
piją, to mają pracę; czasem są takie sytuacje, ale nie popieramy picia i nie tolerujemy;
- partole łączone - nie zawsze da się dopasować, policja ma swój grafik, strażnik ma swój grafik, nie
da się, żeby strażnik pracował 24 godziny na dobę;

Pan Zdzisław Gładosz zaoferował, że za 1000 zł brutto miesięcznie będzie pracował i będzie do
dyspozycji 24 godziny na dobę.
Wójt Gminy powiedział, że rozpatrzymy propozycję, 24 godziny na dobę każdy by chciał mieć
strażnika, ale wtedy musza być ludzie na zmianę.
- drewno zapoznany się ze szczegółami, bez dokumentów nie będziemy udzielać informacji;
- odnośnie utopionego konia - Pan Zdzisław Gładosz zgłaszał to na zebraniu w Siecinie i nie było to
przedstawienie informacji z sugestią podjęcia interwencji tylko ogólne stwierdzenie o tym, jakie
przypadki mają miejsce, bez bliższego określenia czasu, ani przestrzeni, jeżeli coś się dzieje, to w tym
momencie trzeba to zgłaszać, a nie na zasadzie historycznej, że miało miejsce jakieś zdarzenie kiedyś,
każdy ma prawo zgłosić, jak coś się dzieje z podaniem czasu, miejsca i wtedy interwencja byłaby
podjęta.
Pan Zdzisław Gładosz stwierdził, że niech wójt się odniesie do kradzieży dębów.
Wójt Gminy powiedział, że zapozna się w szczegółach i dopiero udzieli odpowiedzi.
Pan Zdzisław Gładosz zarzucił, że wójt nie wie. Gdzie jest strażnik, gdzie sołtys, Wójt nie wiedział?
Wójt Gminy odpowiedział, że o kradzieży nie wie.
Pan Zdzisław Gładosz stwierdził, że wycięte są grube drzewa na wysokości 1,5 m i zrobione są z nich
słupki ogrodzeniowe to jest park krajobrazowy; droga nadal jest nieprzejezdna;
Bronisław Sech mieszkaniec gminy drzewa są wycięte na drodze Cieminko do Pani Teodorczuk,
jest zrobiona inwentaryzacja wyciętych drzew. To jest morena czołowa. Droga nie powinna być
zniszczona, bo pamięta przemarsz wojsk Czarneckiego i Sobieskiego. Ta droga została zagrodzona
przez Serafina; ma dokumentację, zdjęcia to jest zbrodnia i coś niemożliwego; Z powodów
komunikacyjnych i wywozu śmieci zostały wycięte drzewa. Tam są tylko zniszczone zabudowania,
samotna kobieta, czy wytwarza tyle śmieci, żeby wyciąć 84 grube drzewa. Drzewa zostały oznaczone,
z prawej strony jest zrobiony płot. Pan Serafin ma tam prywatną własność, ale gdzieś prywatna
własność się kończy a zaczyna dobro publiczne, zagrodził i zniszczył. Z urzędu ktoś napisał, że to
czarna olsza – na morenie czołowej nie rośnie. Tam były dęby, draby, buki lipy i kilka wierzb. Płot
został zrobiony z materiału, który wyciął, słupki ogrodzeniowe też z tego materiału. Leżą gruzy przy
drodze nikt nie rozsypał na drodze - 2 lata leży gruz, droga dalej jest nieprzejezdna, drzewa wycięte
a nikt nie jeździ po śmieci.
Wypowiedział się na temat działalności Pani Kulicz - zasługuje na medal przez to, co robi w Muzeum.
PGR istniały 22 lata. Wypowiedział się na temat historii PGR w Polsce. Pani Kulicz chce zachować
świadomość historyczną. Jako przewodniczący stowarzyszenia popiera i prosi Pana Błachutę i Pana
Bielawskiego, żeby się przygotowali do tematu, bo nie mają prawa rozliczać muzeum, ono ma swój
zarząd i komisję rewizyjną. Muzeum to ewenement w skali polskiej, działa w słusznej sprawie,
zadeklarował swoją pomoc dla stowarzyszenia Muzeum PGR: 2 przyczepy drewna i złota wiecha tabliczka oraz materiały budowlane. Wójt niewiele robi dla społeczności popegeerowskiej - to
uzasadnia, że powinna dostać prąd i dzierżawę.
Wiceprzewodniczący Rady Jan Błachuta odniósł się do wypowiedzi Pana Secha: nikt nie ujmuje
zasług Pani Kulicz, organizował z Panią Kulicz to muzeum, razem zwozili eksponaty, od początku całą
działalność robili we dwoje. Nie w tym rzecz, że nie robi, tylko żeby robiła to uczciwie. Gmina łoży
kilkadziesiąt tys. rocznie, a pieniądze uzyskane - nikt tego nie rozlicza, z dotacji, grantów, wycieczek
nikt tego nie rozlicza. Spór powstał tylko na tym punkcie.

Pan Zdzisław Gładosz zapytał: „to Pani Kulicz kradnie, bo pomawiasz?”.
Wiceprzewodniczący Rady Jan Błachuta: „tak”. Powiedział, że przepracował w muzeum 30 lat, zna
temat, cieszy się, że muzeum powstało, oprowadzał wycieczki. Stwierdził, że dochodzą go słuchy, że
Pan Sech, który był z boku PGR, teraz się zainteresował tematem, Pan Sech skutecznie wyleczył ludzi
z PGR-ów z marzeń o godnym zarobku, nie powypłacał im pensji.
Pani Helena Steciuk wypowiedziała się na temat oczyszczalni, też były głosy przeciwne. Odnośnie
wiatraków: jak my nie postawimy, to kto inny skorzysta. Radni byli przeciwni zakładowi produkcji
plastików, teraz zakład działa w Wałczu w systemie 3 zmianowym. Wszyscy są sąsiadami, siedzą
razem w kościele, a są konflikty. Zaprasza do urzędu w godzinach pracy, jak ktoś chce wnieść coś
nowego. Są zaniedbania w zakresie geodezji, nieprawidłowości u rolników, pozbawiani są przez to
dopłat. Pan Serafin zagrodził swój grunt, bo jeżdżąc po jego polu zabierany jest mu grunt pod
dopłaty.
Pan Zdzisław Gładosz – stwierdził: „Pani jest szkodnikiem w tej gminie”.
Radna Bożena Kulicz powiedziała, że dzięki niej powstało Muzeum PGR. Chciano sprzedać świetlicę,
grupa pracowników PGR zniszczyła świetlicę. Opowiedziała o utworzeniu Muzeum PGR
w Bolegorzynie, o początkach jej życia i pracy w Bolegorzynie. Poruszyła również problem konfliktu
z Panem Janem Błachuta. Powiedziała, że za plecami na okrągło słyszała pogłoski, że kradnie. Ona
rozlicza się z urzędem skarbowym. Dlaczego Pan Błachuta nie zgłosił tego do prokuratury. Policja była
3 razy. Powiedziała, że 16 lat jest sołtysem, z emerytury męża dokłada, projekty rozlicza sama, bo
trzeba tego pilnować.
Pan Zdzisław Gładosz zapytał czy Pani Steciuk wydała pozwolenie na wycinkę dębów?
Pani Helena Steciuk - dziś nie udzieli odpowiedzi.
Pan Zdzisław Gładosz stwierdził, że jesion został wycięty na łące, zrobił to Maciek Zaucha. W
czerwcu Pani Steciuk wydała decyzję na wycięcie. Stwierdził, że wie, że nie ma opinii ochrony
środowiska, chciałby zobaczyć dokumenty w tej sprawie.
Pani Joanna Malasiewicz wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Muzeum PGR ma jej
pełne poparcie, przyczyniała się do jego rozwoju. Powiedziała, że organizacje pozarządowe mają
przywileje i uprawnienia, stanowią III sektor i działają w szlachetnych celach non profit. Organizacje,
żeby wykonać coś dobrego mają zwolnienia od podatku, bo zrzeszają ludzi, którzy poświęcają swój
wolny czas na szczytny cel dla dobra publiczna. Konstytucja przyznaje wolność zrzeszania się, nie
podlegają żadnym władzom, nikt nie ma prawa ingerować. Nadzór należy do starosty. Członek
stowarzyszenia może żądać walnego zebrania, może wystąpić do komisji rewizyjnej stowarzyszenia, a
żadna władza nie ma podstaw do kontroli, ani oceniania. Władza działa w granicach prawa i nie
może przypisywać sobie kompetencji. Zaapelowała do radnych, aby nie dali się wciągnąć w prywatne
konflikty, potyczki. Rada nie ma prawa kontrolować stowarzyszenia. Poinformowała, że zgłosi
popełnienie przestępstwa znieważenia wobec Pani Kulicz przez Pana Błachuta, który użył na komisji
sformułowania „przestępczy proceder”. Zasugerowała, że Pan Błachuta mógł podjąć mediację, jako

członek stowarzyszenia wystąpić do komisji rewizyjnej. Osobiście była 2 lata temu w Muzeum, gdy
chciano otworzyć skarbonkę. Pan Błachuta powiedział, że się w to nie miesza.
Pan Zdzisław Gładosz zapytał czy może się dowiedzieć, kto dostał decyzję na wycinkę drzew, czy
może dostać taką informację jako stowarzyszenie czy jako osoba prywatna - skierował pytanie do
Pani mecenas Agnieszki Jakierowicz radcy prawnego Urzędu Gminy Ostrowice.
Pani mecenas Agnieszka Jakierowicz zapytała, czy Przewodniczący Rady udzieli jej głosu. Po
udzieleniu głosu przez Przewodniczącego wyraziła opinię, że jest zaskoczona przebiegiem sesji i
zabieraniem głosu bez zgody Przewodniczącego. To Przewodniczący Rady udziela głos i kieruje
przebiegiem sesji. Odpowiedziała, że każdy ma możliwość wystąpienia w trybie wniosku o udzielenie
informacji publicznej, jednakże dysponentem informacji jest nie Pani Steciuk, ale organ wykonawczy
gminy.
Przewodniczący Rady Roman Bany stwierdził, że nie wie dlaczego powstała ta manifestacja w
obronie Muzeum PGR, nic wielkiego się nie stało, nie potrzebnie są wyciągane sprawy prywatne. Nie
będziemy wracać do tego tematu na żadnej sesji, może to co się stało uzdrowi sytuację. Nikt nie
chciał zlikwidować Muzeum. Ani Radni, ani gmina nie będą działać przeciwko stowarzyszeniu.
Komisja poprosiła o informację - nic więcej. Odnośnie prowadzenia sesji zwrócił się do Pana
Zdzisława Gładosza i poprosił, aby nie kierował do Pani Skarbnik lekceważących komentarzy i
przeprosił za to Panią Skarbnik.
Głos zabrał Pan Artur Słowiński - przedsiębiorca, mieszkaniec gminy (mieszkaniec wyraził zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych). Wyjaśnił, że prywatnie jest partnerem Pani Joanny
Malasiewicz. Przyglądał się temu wszystkiemu i nie mieszał się. Pan Wójt na ostatniej Sesji zarzucił
partnerce manipulację, jego zdaniem to niemożliwe, bo Pani Joanna rzetelnie przygotowuje się do
sesji. Sprawdził te informacje sam, na własną rękę, żeby nie były tendencyjne. Nie oczekuje
odpowiedzi. Nie wszystkie informacje Radni otrzymują od Pana Wójta. Poinformował, że odczyta
cytaty z pism. Wybrał te najważniejsze. Jak ktoś jest zainteresowany to została rozdana informacja o
jego danych kontaktowych i zaprasza do współpracy.
Nawiązał kontakt z Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Regionalną Izbą
Obrachunkową, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, Kuratorium Oświaty, Wojewodą
Zachodniopomorskim, prokuraturą, Zespołem Parków Krajobrazowych. Odczytał cytat z protokołu z
posiedzenia wspólnego Komisji Rady w dniu 29.12.2014 r.
Odnośnie interpretacji pisma o pożyczce: wystąpił do Ministerstwa Finansów z prośbą o interpretację
otrzymanej przez Gminę odpowiedzi. Odczytał cytaty z pisma. Stwierdził, że to jest koniec, nie ma
wniosku. Jest negatywnie rozpatrzony. Musi być nowy wniosek. Nie ma sformułowania, że pożyczka
jest wstrzymana, że wniosek w tym roku nie może być zrealizowany. Potrzebny jest nowy wniosek.
Czy to nie jest manipulacja ze strony Wójta?
Odnośnie pożyczki z budżetu państwa: pismo z 16.12.2014 r. odpowiedź o przyczynach odmowy
pożyczki zawierała 3 punkty: odczytał cytat z pisma. Powiedział, że jeżeli chodzi o przekazanie szkół to gratuluje komisji konkursowej, wybierającej osobę do prowadzenia szkoły. Dzieci są przyszłością
narodów, nie powinno być najważniejsze kryterium finansowe przy przekazaniu szkoły. Wyniki
ewaluacji są takie, że nie ma takiej drugiej szkoły w Polsce, która ma tyle negatywnych ocen z
ewaluacji. W listopadzie były wyniki ewaluacji, więc komisja powinna je znać przed podjęciem
decyzji. Poziom spełniania wymagać przez szkołę określa się na 5 poziomach, ocena E jest najniższa.

Odczytał wyniki ewaluacji. Stwierdził, że szkoła ma w większości ocenę E. Z tej szkoły dzieci powinno
się zabierać a nie przekazywać tej osobie szkołę do prowadzenia. Odnośnie przekazania szkoły ma
opinię Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odczytał cytaty z pisma na temat warunków przekazania
szkoły. Zapytał, czy stać nas, żeby marnować papier i płacić pracownikom za powiadomienia, które są
niezgodne z prawem? Siłownie wiatrowe - robi się na ten temat głośno. Pan Wójt na sesji powiedział
- zacytował wypowiedź. Odczytał cytat, dotyczący budowy siłowni wiatrowych na obszarach Natura
2000 i „Ostoja Drawska” z planu zadań ochronnych na tym obszarze. Generalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska nie wyda pozytywnej opinii, również parki krajobrazowe, bo jest wiele aktów, które ten
obszar chronią. Odczytał cytaty z pism. Stwierdził, że według Pana Wójta studium ma umożliwić
budowę farm, a z tego wynika, że studium powinny być zmieniane w odwrotnym kierunku według
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Przytoczył korespondencję Wojewody z RIO.
Stwierdził, iż zakłada, że Radni nie znają tej korespondencji. Posiada dokumenty za 4 lata wstecz i
udostępni, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Odczytał pisma. 23 lipca Wojewoda wezwał Pana Wójta
do zaprzestania naruszeń z sankcją możliwości odwołania wójta z pełnionej funkcji. RIO zawiadomiło
prokuraturę
o podejrzeniu popełniania przestępstw. Prokuratura prowadzi śledztwo o wyrządzenie znacznej
szkody majątkowej i nierzetelne dane w księgach rachunkowych. Przedstawił te dokumenty, bo
chciał, że wszyscy się dowiedzieli, co się tak naprawdę dzieje. Przedstawiciele RIO się cieszą, że ktoś
się interesuje, mówią, że z Rewala dzwonią Radni a z Ostrowic nikt, tylko on. Na pewno dotrze do
następnych dokumentów, bo jest w stałym kontakcie z tymi instytucjami. Dokumenty zostały mu
dostarczone na podstawie wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
Przewodniczący Rady Roman Bany poprosił, aby od następnej sesji wystąpienia mówione i czytane
nie przekraczały 3 minut, bo jest dużo wypowiedzi, żeby Rada mogła obradować i działać skutecznie.
Mieszkańcy zgłosili sprzeciw wobec propozycji.
Pani Agnieszka Jakierowicz radca prawny Urzędu stwierdziła, że głos można zabierać jak udzieli go
Przewodniczący Rady. Przewodniczący prowadzi sesję i kieruje porządkiem obrad, jest dużo
problemów, zarzutów, wiele osób może chcieć się wypowiedzieć kilkanaście osób, a nikt nie musi tu
siedzieć do nocy.
Pan Zdzisław Gładosz żąda jako obywatel, żeby mógł się wypowiedzieć.
Przewodniczący Rady Roman Bany wyjaśnił, że jego propozycja wynika tylko z tego, żeby był
sprawny przebieg obrad, można przekazać swoje wystąpienie na piśmie.
Pan Bronisław Sech przedstawiciel Stowarzyszenia „Mała Ojczyzna Arka II” stwierdził, że składał 2
pisma: w sprawie farm wiatrowych, drugie w prawie legitymacji wyborów, nie oczekuje na nie
odpowiedzi. Zadeklarował, że ma doktorat, wyższe socjologiczne wykształcenie i może Radnym
zrobić wykłady. Może się prywatnie z nimi spotykać, powie ci to jest nachuizm, powie o demencji
cyfrowej, dlaczego Radni są tacy, jacy są, jest filozofem, któremu chodzi o obiektywne prawdy, daje
do dyspozycji swoją osobę.
Przewodniczący Rady nie ma działalności przeciwko, wszyscy wspólnie działamy, żeby było lepiej;
słowa, które padły nie padły w przestrzeń kosmiczną, wspólnie będziemy podejmować działania dla

dobra wspólnego, żadnego słowa Pan Artur Słowiński nie powiedział na temat działań, które by
mogły sytuację polepszyć.
Pan Artur Słowiński odpowiedział, że na miejscu radnych zagłosowałby za rozwiązaniem gminy
w referendum.
Przewodniczący Rady Roman Bany stwierdził, że dzisiaj nie jesteśmy przygotowani do takiej dyskusji.
Pan Zdzisław Gładosz zapytał, kiedy będzie przekształcenie szkoły i wiatraki? Czy będą spotkania z
naukowcami?
Przewodniczący Rady Roman Bany odpowiedział, że na pewno będą, na razie są prowadzone
badania. Na razie nikt nie powiedział, że wiatraki będą.
Pan Zdzisław Gładosz stwierdził, że wydano 600 tys. na dokumenty a nie będzie wiatraków? Kto te
pieniądze odda? Budżet państwa to my.

Punkt 10. Zamknięcie sesji.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący zamknął V Sesję Rady Gminy Ostrowice.

