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RADA GMINY
OSTROWICE
RG.0002.3.2015
PROTOKÓŁ Nr VI/15
Z SESJI RADY GMINY OSTROWICE
W DNIU 05.05.2015 r.
Punkt 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Bany o godz. 1000 otworzył VI Sesję Rady Gminy
i po powitaniu Radnych, sołtysów i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności, w Sesji
uczestniczy
13 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.
Punkt 2. Przedstawienie porządku obrad.
Porządek obrad:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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.
Pytania i wnioski.
Podjęcie uchwał:
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy w zakresie realizacji budżetu Gminy Ostrowice
na 2015 r.;
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie przyjęcia programu postępowania
naprawczego;
w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso;
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej;
w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie Gminy Ostrowice;
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Ostrowicach;
w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej w Ostrowicach,
w sprawie utworzenia Gimnazjum w Ostrowicach;
w sprawie utworzenia Przedszkola w Ostrowicach
Wolne głosy, komunikaty.
Zamknięcie sesji.

Punkt 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
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Przewodniczący Rady Roman Bany poinformował, że protokół z Sesji V, która odbyła się 30.03.2015 r.
był dostępny w biurze Rady i Radni nie wnieśli zmian. Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”
przyjęli protokół z V 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:
- odbyło się 15 zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów oraz Rad Sołeckich. Wybrano 14 sołtysów
sołectw Gminy Ostrowice; w Chlebowie zebranie odbyło się dwukrotnie. Przedstawił wszystkich
sołtysów. Złożył gratulacje i życzenia sukcesów w nowej kadencji. Poinformował, że zostanie
zorganizowane spotkanie informacyjno – szkoleniowe dotyczące m.in. obowiązków sołtysa, w tym
spraw podatkowych ;
- odbyło się spotkanie w Jeleninie, dotyczące wywozu drewna przez Nadleśnictwo Świdwin. Na
zebraniu wiejskim mieszkańcy prawie jednogłośnie wyrazili sprzeciw wobec przekazania drogi
Nadleśnictwu. Nadleśniczy w tej sytuacji zrezygnował i wywóz będzie się odbywał inną trasą. Gdyby
Rada Gminy wyraziła zgodę na przekazanie drogi to mogły by wystąpić ewentualne roszczenia
mieszkańców związane z hałasem, wstrząsami, uszkodzeniami drogi, więc Nadleśniczy wybrał
bardziej kosztowną metodę wywozu ale zapewniającą spokój w realizacji przedsięwzięcia.
-uczestniczył w spotkaniu z firmą Remondis, na którym omawiano jakość usług odbioru odpadów
komunalnych świadczoną na terenie Gminy przez firmę Remondis oraz Fiuk w konsorcjum;
Konsorcjum tych firm jest na rozdrożu, nie wiadomo, czy nadal będą razem funkcjonować; Firma
Remondis wnioskowała, aby wszelkie zastrzeżenia, dotyczące usług, zgłaszać bezpośrednio do tej
firmy;
- odbyła się Gala „Działaj lokalnie”, w której uczestniczyły podmioty z gminy; Gmina Ostrowice była
w czołówce tego programu ze względu na ilość składanych wniosków, W gali uczestniczyły, jako
lokalne inicjatorki działań i autorki wniosków, Pani Bożena Kulicz, Pani Halina Radlińska oraz Pani
Marlena Grabowska;
- odbyło się spotkanie z firmą Energa, odnośnie skutków usuwania awarii energetycznych;
- dwukrotnie odbyły się spotkania ze Starostą Drawskim, dotyczące kontraktu samorządowego,
zgłoszono projekty przedsiębiorców i te projekty mogą liczyć na preferencyjne warunki, zgłoszono
również projekty Gminy, które mają wspierać działalność lokalnych przedsiębiorców;
- szkoła w Nowym Worowie zorganizowała obchody 72 rocznicy powstania w getcie warszawskim;
pracownicy urzędu, interesanci otrzymali papierowe żonkile z napisem, odnoszącym się do
powstania; to cenna inicjatywa, że młodzież pamięta i propaguje tą wiedzę, przypomina o tym;
- w starostwie powiatowym odbyło się spotkanie na temat współpracy z III sektorem;
- odnośnie możliwości dofinansowania projektów ze środków unijnych: w nowym okresie
programowania nie będzie już podziału na lokalne grupy działania i lokalne grupy rybackie będą tylko
lokalne grupy działania; Lokalna Grupa Rybacka Szczecinek chce się usamodzielnić i utworzyć grupę
z Wałczem. Odbyły się rozmowy na temat tego, aby utrzymać Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo
Drawy”, aby zachować
integralność tej grupy, żeby nasze jednostki mogły korzystać z
dofinansowania;
- odnośnie zgłoszeń na temat złej jakości wody w Jeleninie – przeprowadzono szczegółowe płukanie
i napowietrzanie sieci, badania wody są w normie tylko mangan jest w górnej strefie
dopuszczalności, uruchomione zostanie złoże G1 mające za zadanie usunięcie złóż manganu;
- Zarząd Województwa podpisał umowę z Zarządem Powiatu Drawskiego na remont drogi Nowe
Worowo – Gawroniec jednak w budżetach jest za mało środków finansowych przewidzianych na to
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zadanie; Trzeba oddziaływać na radnych powiatowych i wojewódzkich, żeby przeznaczyli większe
środki finansowe w budżetach na remont tej drogi; środki są zapisane na realizację przedsięwzięcia,
kwota będzie określona dopiero po przetargu, również po przetargu będzie szczegółowy
harmonogram realizacji; Wola Zarządu Powiatu i Zarządu Województwa, aby ten remont wykonać
jest potwierdzona uchwałami intencyjnymi, jednak bez zabezpieczenia środków w budżecie. Można
zrobić w tym roku przetarg i rozpisać zadanie w WPI. Część płatności dokonać w tym roku a część w
przyszłym. Jest deklaracja woli i chęci realizacji tego przedsięwzięcia przez Starostę i Wicestarostę ale
100% pewności nie ma, trzeba spotkać się z Radnymi Powiatu i omówić tą sprawę;
- uczestniczył w spotkaniu z Prezesem Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w sprawie
fotowoltaiki i przydomowych oczyszczalni ścieków; budowa tych oczyszczalni jest możliwa na
koloniach albo tam, gdzie nie przewidziano sieci; badania geologiczne oraz dokumentacja jest już
zrobiona, pozostają odwierty i zgłoszenia; było 45% dotacji z WFOŚ i 55% wkładu osoby fizycznej,
Związek finansował udział mieszkańca ale ze względu na wskaźniki długu Związek zrezygnował z tych
działań, powodujących zwiększanie zadłużenia. Poinformujemy o naborze wniosków na te
przedsięwzięcia;
- z PROW będzie możliwa realizacja projektów fotowoltaicznych, sprawdzimy możliwości i zapoznamy
się z warunkami;
- na posiedzeniu Komisji informował o spotkaniu z Kuratorem Oświaty. W szkołach jest mała liczba
dzieci. Liczono na to, że w Nowym Worowie będzie więcej, ale również jest mało; Dziś będzie
uchwała, dotycząca szkoły w Ostrowicach, ale w stosunku do Nowego Worowa też będą działania
podjęte, trzeba już rozważać możliwości, żeby w perspektywie czasowej wdrażać odpowiednie
działania;
- trwają zaawansowane prace nad studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy
oraz w zakresie monitoringu przeinwestycyjnego;
- jednostka OSP Chlebowo otrzymała dofinansowanie na system selektywnego alarmowania DSP
z Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie, którego koszt wynosi 15 tys. zł, udział własny to
2 tys. zł gminy, prezes jednostki zadeklarował, że pozyska sponsorów na część środków własnych;
- odbyło się spotkanie z Komendantem Policji w Złocieńcu na temat bezpieczeństwa podczas
wyborów Prezydenta RP, żeby nie było skarg na prawidłowość przeprowadzenia wyborów.
Punkt 5. 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:
W okresie między sesjami odbyły się następujące posiedzenia Komisji stałych Rady Gminy Ostrowice:
1. Posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej – 14.04.2015 r.
2. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej – 16.04.2015 r.,
3. Posiedzenie wspólne stałych Komisji 04.05.2015 r., na którym omawiano projekty uchwał na
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. Odczytał również informację
ze spraw bieżących omawianych przez Komisję po czynnościach kontrolnych.
Punkt 6. Pytania i wnioski.
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Przewodniczący Rady Roman Bany poinformował, że na wczorajszym posiedzeniu komisji Radni
poruszyli kwestię poboru opłaty targowej przez sołtysów. Były sygnały, żeby sołtysi sprawdzali na
terenie swojej miejscowości czy została uiszczona opłata targowa. Zapytał w jakich miejscowościach
w gminie jest prowadzona sprzedaż podlegająca opłacie targowej?
Pani Anna Opala sołtys sołectwa Płocie powiedziała, że jak jeździ samochód z chlebem to wjeżdża na
prywatne podwórko, nie stoi w publicznym miejscu, Nie ma sklepu w Płociach, więc ludzie się cieszą,
że ktoś przywozi im chleb.
Zaproponowano, aby strażnik gminny kontrolował opłatę targową.
Wójt Gminy Wacław Micewski powiedział, że to ma sens wtedy, gdy wiadomo gdzie dochodzi do
handlu, w jakich miejscowościach. Jak sprzedawca nie chce, żeby go represjonować, to się
dogadujemy. Żeby znać zakres problemu, to trzeba wiedzieć, gdzie jest handel, żeby ustalić plan
działania.
Pani Katarzyna Olszak sołtys Jelenina powiedziała, ze w Jeleninie jest codziennie sprzedawca chleba
i 2 razy w tygodniu samochód z wędlinami.
Radny Stanisław Krasoń poinformował, że w Cieminu jest codziennie chleb sprzedawany
i zaproponował, żeby z właścicielem piekarni porozmawiać, bo jak przyjeżdża sprzedawca to on sam
nie decyduje.
Sołtysi zgłosili, że w Smołdzęcinie codziennie jest sprzedaż oraz w Płociach 2 razy w tygodniu.
Wójt Gminy Wacław Micewski zaproponował, ze umówi spotkanie z właścicielem, zapyta o jego
oczekiwania i przedstawimy nasze propozycje. Obie firmy zostaną zaproszone. Opłata targowa
obowiązuje wszędzie, również na prywatnym podwórku, płaci się za sprzedaż, nie za grunt. Strażnik
ma prawo wejść na prywatny teren i skontrolować czy prawo miejscowe jest przestrzegane i
opłacane.
Radna Bożena Kulicz poruszyła problem bałaganu wokół pojemników po odbiorze śmieci oraz rowów
przydrożnych, w których również leżą śmieci. Przypomniała również że zgłaszała na komisji problem
z wodą na świetlicy w Bolegorzynie.
Radna Marlena Grabowska zgłosiła, ze przy rozdzielni elektrycznej w stronę jeziora po lewej stronie
jest wysypisko śmieci w Nowym Worowie. Przypomniała o zgłaszanym już wniosku o dokończenie
ogrodzenia placu zabaw w Nowym Worowie.
Pani Sylwia Połubiak powiedziała, że robi się ciepło i niezbędna jest dezynfekcja koszy na śmieci.
Radna Bożena Kulicz dodała, że we wszystkich miejscowościach trzeba zrobić dezynfekcję koszy.
Radny Radosław Wiśniewski zgłosił, że przy drodze z Ostrowic na Jelenino jest dziura i ktoś tam
wyrzuca śmieci i tych śmieci ciągłe przybywa.
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Punkt 7.Podjęcie uchwał.

1)

uchwała w sprawie upoważnienia Wójta Gminy w zakresie realizacji budżetu
Gminy Ostrowice na 2015 r.;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Krystyna Kamińska Skarbnik Gminy.
Radna Halina Radlińska zapytała o zapis w pkt 6 „udzielania zaliczek pracownikom”? Czy to duża
kwota tych zaliczek?
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że na duże kwoty musi być upoważnienie a realizacją gotówką to
nawet do 10 tys. zł. Powyżej obowiązuje tylko obrót bezgotówkowy.
Radna Bożena Kulicz zapytała, czy sołtys może dostać zaliczkę np. na paliwo teraz nie ma funduszu
sołeckiego.
Skarbnik Gminy Krystyna Kamińska wyjaśniła, że tylko pracownicy mogą otrzymywać zaliczki.
Wójt Gminy Wacław Micewski niektóre sklepy nie godzą się na przelewy. Odnośnie wydatków
sołtysów: jest możliwość taka, że jak wydatek jest w budżecie, w planie finansowym i jest
zatwierdzony to można pobrać rachunek na Urząd Gminy i dostanie się zwrot pieniędzy. Na
spotkaniu z sołtysami będą szczegóły omawiane.
Uchwała Nr VI/29/15 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy w zakresie realizacji budżetu Gminy
Ostrowice na 2015 r.;
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
W głosowaniu jawnym 12 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” na
13 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 wprowadzenia
postępowania naprawczego;

zmian w uchwale w sprawie przyjęcia programu

Projekt uchwały przedstawiła Pani Krystyna Kamińska Skarbnik Gminy.
Radny Zbigniew Puchalski zapytał czy to jest kosmetyka w stosunku do podjętej uchwały?
Radna Halina Radlińska wyraziła wątpliwość czy może być zapis z mocą obowiązującą wstecz.
Skarbnik Gminy wyjaśniła że treść jest uzgodniona z RIO w Koszalinie.
Wójt Gminy Wacław Micewski wyjaśnił, że w obrocie prawnym może funkcjonować tylko jedna
uchwała. Ktoś mógłby mieć wątpliwości, który akt jest obowiązujący. Ta uchwała z 04.02.2015 r. jest
aktualna.
Uchwała Nr VI/30/15 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie przyjęcia programu
postępowania naprawczego.
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Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
W głosowaniu jawnym głosami 13 „za” na 13 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 poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów
oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;

Pani Katarzyna Żołynia pracownik Urzędu Gminy przedstawiła projekt uchwały.

Radny Zbigniew Puchalski zgłosił pytanie, dotyczące poboru II raty podatku przez nowo wybranych
sołtysów: Termin poboru przypada 15 maja a uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
opublikowania. Kto będzie pobierał tą ratę?
Po telefonicznych konsultacjach z pracownikami Regionalnej Izby Obrachunkowej będącej organem
nadzoru nad tą uchwała Wójt Gminy Wacław Micewski stwierdził, że uprawnieni do poboru II raty
będą poprzedni sołtysi, ponieważ nadal będą wyznaczeni z imienia i nazwiska jako inkasenci,
natomiast nowi sołtysi będą mogli pobierać dopiero po wejściu w życie uchwały. Inkasenci byli
wyznaczeni
z imienia i nazwiska, nie było słowa sołtys, tylko podano personalia tych osób i tak były
skonstruowane umowy.
Uchwała Nr VI/31/15 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
W głosowaniu jawnym 12 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” na 13 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 ustalenia wysokości stawek opłaty targowej;
Pani Katarzyna Żołynia pracownik Urzędu Gminy przedstawiła projekt uchwały.

Uchwała Nr VI/32/15 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej;
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
W głosowaniu jawnym 13 głosami „za” na 13 Radnych uczestniczących w Sesji Rada podjęła
przedstawioną uchwałę. Przewodniczący Rady Roman Bany stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi
ona załącznik do niniejszego protokołu.
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5) w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ostrowice;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Janina Myszkowska pracownik Urzędu Gminy.
Radna Bożena Kulicz odczytała poszczególne stawki za wodę i ścieki wartość brutto i netto i
poprosiła, aby sołtysom przekazać informację z wartością brutto, żeby było wiadomo, ile mieszkańcy
mają faktycznie płacić.
Wójt Gminy Wacław Micewski wyjaśnił, że gmina podała w uchwale netto bez podatku Vat, bo to jest
koszt gminy, natomiast mieszkańcy płacą z podatkiem Vat.
Uchwała Nr VI/33/15 w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ostrowice;
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
W głosowaniu jawnym 13 głosami „za” na 13 Radnych uczestniczących w Sesji Rada podjęła
przedstawioną uchwałę. Przewodniczący Rady Roman Bany stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi
ona załącznik do niniejszego protokołu.

6) w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Ostrowicach;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Joanna Okoń pracownik Urzędu Gminy.
Radna Halina Radlińska wyraziła wątpliwości, czy jak rozwiązujemy zespół szkół, a na chwilę obecną
to jest zespół, to czy nie trzeba tworzyć tych jednostek: szkoły podstawowej, gimnazjum,
przedszkola?
Wójt Gminy Wacław Micewski wyjaśnił, że te jednostki już funkcjonują, zostały utworzone. Dla
ucznia czy rodzica to niczego nie zmienia. Nie jest to likwidacja szkoły.
Radny Zbigniew Puchalski zapytał, czy każda z jednostek będzie musiała mieć dyrektora: szkoła
podstawowa, gimnazjum i punkt przedszkolny? Czy będzie trzech dyrektorów?
Wójt Gminy Wacław Micewski zespół zostanie rozwiązany z mocą obowiązującą z dniem
31.08.2015 r. Do tego dnia zespół funkcjonuje. Wypłaty nauczyciele będą otrzymywać z zespołu. Od
01.09.2015 r. będą funkcjonowały odrębne jednostki. W maju lub czerwcu muszą być podjęte
uchwały o przekazaniu. Ta uchwała to pierwszy krok i będą podjęte kolejne działania.
Radny Zbigniew Puchalski stwierdził, że ta uchwała nie przeszkadza w podjęciu innych kierunków
działania np. łączenie klas.

Uchwała Nr VI/34/15 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Ostrowicach;
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
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W głosowaniu jawnym 11 głosami „za” przy 2 głosach „przeciwko” na 13 Radnych uczestniczących
w Sesji Rada podjęła przedstawioną uchwałę (Głosów „wstrzymujących się” nie było).
Przewodniczący Rady Roman Bany stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego
protokołu.

Punkt. 8 Wolne głosy, komunikaty.
Radny Zbigniew Puchalski powiedział, że szukamy oszczędności a nie jest poruszana kwestia
obniżenia diet. Kwestia o ile – to do uzgodnienia. RIO do tej kwestii odnosi się w swoich opiniach.
Powiedział, że w stronę Pana Wójta kieruje wniosek, aby przejrzeć stanowiska w Urzędzie, czy tego
samego nie robi kilka osób, pracownicy, którzy mają prawo do emerytury – czy nie powinni już
odpocząć. Odnośnie reorganizacji oświaty: idźmy dwu czy trzy kierunkowo, zasięgnijmy opinii,
rozważmy połączenie obu szkół w Zespół, kwestię łączenia klas, bo ta kwestia reorganizacji oświaty
stoi w miejscu. Trzeba raz podjąć decyzję, wykazać wolę i chęć do przeprowadzenia zaplanowanych
działań. Trzeba przedyskutować te sprawy na spotkaniu, czy posiedzeniu komisji.
Radna Renata Perenc na drodze do Państwa Szpilewskich leżą wycięte gałęzie na poboczu i
wychodzą na drogę. Mieszkańcy proszą, żeby to uprzątnąć. Również na drodze nad jezioro leży hałda
żwiru,
gruzu
do wykorzystania.
Radna Bożena Kulicz powiedziała, że popiera Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, trzeba
informować ludzi o stanie gminy, żeby ludzie mieli obraz. Są ludzie mający dzieci w szkole.
Oszczędzajmy wszyscy. Pan Wójt ma wysoką pensję. Niech obniży i da dobry przykład. Każde
kłamstwo wyjdzie na jaw z podwójną krzywdą. Każde niedoinformowanie wyjdzie na jaw. Ludzie
zrozumieją. Chcą mieszkać godnie i nie być okłamywanym. To są nasze dzieci i nasza młodzież.
Radny Stanisław Krasoń – zgłosił, że na drodze z Cieminka do Chlebowa są wyrwy, dziury i na drodze
do Państwa Pieróg są dziury na odcinku ok. 100 m, jak się zjedzie z asfaltu.
Radna Bożena Kulicz powiedziała, że w Bolegorzynie we własnym zakresie lepią dziury i nie proszą
gminy o pomoc. Robią to we własnym zakresie na drodze Bolegorzyn – Kluczewo – Nowe Worowo
można zobaczyć na dsi. Nie za pieniądze gminy bawili się do 200 w nocy i nie było interwencji policji.
Jak się ludzie zjednoczą i znają prawdę można zrobić coś z niczego.
Radna Halina Radlińska stwierdziła, że fundusz sołecki został zawieszony. Zapytała, skąd sołtysi mają
brać fundusze na proste prace w sołectwie? Apel do Pana Przewodniczącego Rady – jak wpływają
pisma – prosi informować Radnych. Radni mają prawo do takowych informacji.
Przewodniczący Rady Roman Bany odnośnie powiedział, że popiera takie inicjatywy jak
w Bolegorzynie i przykładem tego jak można zrobić coś z niczego mogą być jednostki OSP, które nie
tylko od gminy nigdy nie biorą pieniędzy na takie inicjatywy ale jeszcze można zarobić na takiej
imprezie i przeznaczyć te środki na inne działania.
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Radna Bozena Kulicz tylko prawda buduje, jak kłamstwo goni kłamstwo, warto mówić prawdę, nawet
gorzką.

Wójt Gminy Wacław Micewski wypowiedział się na temat zgłoszonych problemów:
- drobne działania -nie obciążone dużymi kosztami- podejmiemy;
- ogrodzenie w Nowym Worowie - musi być uzgodnienie z zarządem Straży Pożarnej, podejmiemy
działania;
- dezynfekcja – poinformujemy wykonawcę;
- gruz na drodze będzie wykorzystany;
- droga Cieminko - Chlebowo sołtys Płoci deklarował, że w czynie społecznym zasypie dziury, gmina
zabezpieczy materiał do wykonania napraw;
- staże zawodowe - nie było środków, jak będą to będziemy przyjmować ale bez zobowiązania;
- fundusz sołecki – likwidacja nie oznacza, że nie realizuje się zadań. Jak jest zadanie zapisane
w budżecie, to można je zrealizować. Środki muszą być zabezpieczone w budżecie.
Przewodniczący Rady Roman Bany poprosił, aby Pan Wójt odniósł się do reorganizacji pracy
w Urzędzie Gminy.
Wójt Gminy Wacław Micewski zaproponował, aby omówić te sprawy na posiedzeniu Komisji.
Przewodniczący Rady Roman Bany zaproponował, aby spotkać się na wspólnym posiedzeniu komisji,
żeby się do tych tematów przygotować.
Radna Halina Radlinska zaproponowała, aby zaprosić naszego radnego powiatowego i innych
radnych powiatowych na spotkanie w sprawie drogi. Do drogi wojewódzkiej gmina też się dokładała.
Zapytała, jaki jest obecnie stan zatrudnienia w Urzędzie na dzień dzisiejszy?
Sekretarz Gminy Janina Januszkiewicz odpowiedziała, że ok. 16 urzędników z gospodarką
komunalną.
Radna Bożena Kulicz powiedziała, że trzeba omówić stan zatrudnienia łącznie z pomocą społeczną,
bibliotekami, wszystkich, którzy pracują.
Radna Halina Radlińska zapytała o remont drogi do lasu w Nowym Worowie - czy coś było robione?
Przewodniczący Rady Roman Bany zaproponował aby wszystkie problemowe sprawy zgłaszane na
sesji omówić na specjalnie zwołanej wspólnej komisji.

Punkt 9. Zamknięcie sesji.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący zamknął VI Sesję Rady Gminy
Ostrowice.
Sporządził protokolant:
Kamila Waszczyk
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Przewodniczący Rady
Roman Bany
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