Protokół Nr VII/2015 z 30.06.2015 r.

RADA GMINY
OSTROWICE
RG.0002.4.2015
PROTOKÓŁ Nr VII/15
Z SESJI RADY GMINY OSTROWICE
W DNIU 30.06.2015 r.
Punkt 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Bany o godz. 1000 otworzył VII 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.
Punkt 2. Przedstawienie porządku obrad.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Porządek obrad:
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:
1) w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2014 rok;
2) w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostrowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2014 rok;
3) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.;
4) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki takiej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;
5) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości;
6) w sprawie przekształcenia Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ostrowicach
oraz Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Ostrowicach w Publiczne Przedszkole w
Ostrowicach;
7) w sprawie przekazania do prowadzenia Publicznego Przedszkola w Ostrowicach osobie fizycznej;
8) w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Ostrowicach osobie fizycznej;
9) w sprawie przekazania do prowadzenia Gimnazjum w Ostrowicach osobie fizycznej;
10) w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Ostrowice w Lokalnej Grupie Działania
„Partnerstwo Drawy” w okresie programowania 2014 – 2020 (Przewodniczący Rady
poinformował, że nazwa tej uchwały ulega zmianie – poprawka została wprowadzona na
posiedzeniu Komisji. Radni otrzymali nowy projekt tej uchwały. Po poprawkach nazwa uchwały
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VIII.
IX.

brzmi następująco: w sprawie zmian w uchwale w sprawie przystąpienia Gminy Ostrowice do
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy”);
Wolne głosy, komunikaty.
Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Roman Bany zaproponował zmianę porządku obrad Sesji w związku z
wnioskiem Wójta Gminy Ostrowice, przedstawionym na posiedzeniu Komisji o zdjęcie z porządku
obrad uchwał:
- w sprawie przekształcenia Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ostrowicach oraz
Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Ostrowicach w Publiczne Przedszkole w Ostrowicach;
- w sprawie przekazania do prowadzenia Publicznego Przedszkola w Ostrowicach osobie fizycznej;
- w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Ostrowicach osobie fizycznej;
- w sprawie przekazania do prowadzenia Gimnazjum w Ostrowicach osobie fizycznej;
oraz o wprowadzenie pod obrady nowej uchwały: w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/34/15 Rady
Gminy Ostrowice z dnia 05.05.2015 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Ostrowicach.
Rada Gminy Ostrowice w głosowaniu jawnym 14 głosami „za” na 14 Radnych uczestniczących
w obradach przyjęła zmianę porządku obrad.

Punkt 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
Przewodniczący Rady Roman Bany poinformował, że protokół z Sesji VI, która odbyła się 05.05.2015
r.
był dostępny w biurze Rady i Radni nie wnieśli zmian. Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”
przyjęli protokół z VI 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:
- program postępowania naprawczego Gminy Ostrowice nie uzyskał pozytywnej opinii Regionalnej
Izby Obrachunkowej. W związku z tym Wójt Gminy uczestniczył w spotkaniu z Prezesem Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Szczecinie. Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej podtrzymuje stanowisko,
że Gmina Ostrowice nie ma racji bytu. Wójt Gminy podtrzymał swoje zdanie na temat możliwości
uzyskania dochodu z siłowni wiatrowych. Prezes RIO uważa, że w obszarze Natura 2000 nie ma
dużych szans na budowę wiatraków. Sugerował, że gmina powinna zacząć negocjować z sąsiednimi
gminami w sprawie przyłączenia Gminy Ostrowice do tych gmin. Na dzień rozmowy z Prezesem RIO
nie było jeszcze wyników badań przelotu ptaków. Kilka dni po spotkaniu biegły Ministra Środowiska
zakończył sporządzanie dokumentów dotyczących przelotu ptaków. Na podstawie przeprowadzonych
badań biegły stwierdził, że na obszarze gminy jest możliwe stawianie siłowni wiatrowych, nie ma
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kolizji
z dyrektywami unii europejskiej. Są szanse stawiania wiatraków, więc są szanse realizacji dochodów
z siłowni wiatrowych zapisanych w programie postępowania naprawczego. Cały opracowany
dokument liczy kilkadziesiąt stron. Radni otrzymają ten dokument, gdy będzie już opracowany łącznie
z mapami a dziś otrzymali dokument będący sentencją całości.
- w związku z tym, że jesteśmy teraz medialni, informacja o wynikach monitoringu
przedinwestycyjnego w zakresie przelotu ptaków została przekazana Wojewodzie
Zachodniopomorskiemu, Prezesowi RIO, do ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, a także naszym
parlamentarzystom, aby wiedzieli co się dzieje i jak sprawa wygląda. Temat jest medialny, ale w
ocenie Wójta istnieje szansa realizacji programu postępowania naprawczego. W lipcu będzie
opracowana nowelizacja programu postępowania naprawczego;
- w odniesieniu do tematu poruszonego we wcześniejszej wypowiedzi, uczestniczył w spotkaniu
z Panem posłem Gawłowskim oraz Panem posłem Wziątkiem, którzy obiecali pomóc gminie i
wspierać działania w Ministerstwie;
- uczestniczył w konferencji programu PROSUMENT, dotyczącej nowego prawa energetycznego
i inwestycji w panele fotowoltaiczne Mają być w tym zakresie dostępne dotacje oraz pożyczki
z Funduszu Ochrony Środowiska. Gmina złożyła wniosek do PROW w zakresie budowy paneli
fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. W Ostrowicach planuje się budowę paneli
na budynkach OSP Ostrowice, szkoły w Ostrowicach, budynku Urzędu Gminy. W Nowym Worowie są
to to budynki OSP Nowe Worowo, świetlica w Bolegorzynie, szkoła w Nowym Worowie, Dotacja do
tych przedsięwzięć stanowi 90% przy możliwym udziale operatora w wysokości 10%, więc istnieje
możliwość realizacji przedsięwzięcia bez udziału środków własnych;
- odbyło się spotkanie w Drawsku Pomorskim z Panią senator Anną Sztark, w którym uczestniczyli
sołtysi; spotkanie odbyło się z okazji Rocznicy Samorządu Terytorialnego;
- uczestniczył w apelu w Komendzie PSP w Drawsku Pomorskim, zorganizowanym z okazji Dnia
Strażaka
- brał udział w szkoleniu z zakresu zarządzania kryzysowego;
- uczestniczył w spotkaniu ze starostą drawskim; spotkanie dotyczyło organizacji dożynek
powiatowych w Gminie Ostrowice;
- uczestniczył w zebraniu wiejskim w Bolegorzynie ;
- brał udział razem z Radnymi w spotkaniu w Nowym Worowie z rodzicami oraz nauczycielami oraz
w drugim spotkaniu, w którym dodatkowo uczestniczyli przedstawiciele Fundacji Tarcza. Wcześniej
spotkanie z tą fundacją zorganizowano w Urzędzie Gminy. Wszystkie te spotkania dotyczyły
reorganizacji oświaty w szkole w Nowym Worowie. Spotkania były bardzo owocne. W tej chwili nie są
przeprowadzane zmiany ale zmniejszanie się liczby dzieci będzie powodowało, że w pewnym
momencie te zmiany będą musiały zostać przeprowadzone. Obecni na zebraniu zaakceptowali to
stanowisko.
- uczestniczył z Radną Renatą Perenc w Sesji Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego;
- odbyły się zawody drużyn ochotniczych straży pożarnych w sportach pożarniczych według
regulaminu CTIF; czołowe miejsca zajęły drużyny OSP Ostrowice;
- w tym samym dniu odbył się turniej piłki Nożnej Przyjaciół Kalisza Pomorskiego, w którym wzięli
udział samorządowcy z gminy m.in. Radny Andrzej Bielawski, Radny Zbigniew Puchalski. Drużyna z
gminy zajęła 6 miejsce;
- odbyło się spotkanie z firmą EKO – FIUK, dotyczące korekty harmonogramu odbioru odpadów
komunalnych; korekta dotyczy terminu odbioru odpadów segregowanych i zmieszanych – będą
odbierane w tym samym dniu;
- Pan Marszałek Rzepa odwiedził gminę; Pan Marszałek stoi na stanowisku, że gminy wiejskie
powinny otrzymywać dodatkowe wsparcie; Marszałek zadeklarował, że Urząd Marszałkowski i Zarząd
Województwa będzie się starał pomóc gminie w tych trudnych momentach;

Punkt 5. Informacja z działalności Komisji Rady w okresie między sesjami.
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Przewodniczący Rady Roman Bany poinformował, że w okresie między sesjami odbyły się
następujące posiedzenia Komisji stałych Rady Gminy:
1.
Posiedzenie kontrolne Komisji Rewizyjnej – 20.05.2015 r.
2.
Posiedzenie absolutoryjne Komisji Rewizyjnej – 10.06.2015 r.,
3.
Posiedzenie wspólne stałych Komisji 04.05.2015 r., na którym omawiano projekty
uchwał na sesję oraz sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Roman Bany poinformował, że Komisja Budżetowo – Gospodarcza obradowała
14.04.2015 r. na temat funkcjonowania Muzeum PGR w Bolegorzynie – kosztów finansowych,
ponoszonych przez Gminę Ostrowice na rzecz Muzeum. Ponadto na tym posiedzeniu analizowano
gospodarkę odpadami na terenie Gminy Ostrowice i sprawy bieżące. Przewodniczący Rady Roman
Bany poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetowo – Gospodarczej Pana Andrzeja Bielawskiego
o odczytanie protokołu z tego posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej.
Pan Andrzej Bielawski odczytał protokół z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej.

Punkt 6. Pytania i wnioski.
Radna Bożena Kulicz zgłosiła, że wnioskuje do Komisji Rewizyjnej o rozliczenie pozostałych dużych
sołectw takich jak Nowe Worowo, Chlebowo, Ostrowice z otrzymanego wsparcia z gminy w latach
2012-2014.

Punkt 7.Podjęcie uchwał.
1) uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2014 rok;
Pani Krystyna Kamińska Skarbnik
Gminy przedstawiła opinię RIO dotyczącą sprawozdania z
wykonania budżetu gminy za 2014 r. Projekt uchwały przedstawiła Pani Krystyna Kamińska
Skarbnik Gminy.
Uchwała Nr VII/35/15 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2014 rok
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
W głosowaniu jawnym 12 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwko” i 1 głosie „wstrzymującym 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 udzielenia Wójtowi Gminy Ostrowice absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2014 rok;
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Przewodniczący komisji rewizyjnej Zbigniew Puchalski przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostrowice z tytułu wykonania budżetu gminy
za 2014 r.
Pani Krystyna Kamińska Skarbnik
Rewizyjnej.

Gminy przedstawiła opinię RIO dotyczącą wniosku Komisji

Projekt uchwały przedstawiła Pani Krystyna Kamińska Skarbnik Gminy.
Uchwała Nr VII/36/15 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostrowice absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2014 rok;
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
W głosowaniu jawnym 12 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwko” i 1 głosie „wstrzymującym się”
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 zmian w budżecie gminy na 2015 r.;
Projekt uchwały przedstawiła Pani Krystyna Kamińska Skarbnik Gminy.
Uchwała Nr VII/37/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.;
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
W głosowaniu jawnym 12 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymującym się” 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 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i ustalenia stawki opłaty
za pojemnik o określonej pojemności;
Projekt uchwały przedstawiła Pani Elżbieta Małocha pracownik Urzędu Gminy.
Uchwała Nr VII/38/15 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i ustalenia stawki opłaty
za pojemnik o określonej pojemności;
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 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
Projekt uchwały przedstawiła Pani Elżbieta Małocha pracownik Urzędu Gminy.
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Uchwała Nr VII/39/15 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
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) uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/34/15 Rady Gminy
z dnia 05.05.2015 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Ostrowicach;

Ostrowice

Projekt uchwały przedstawiła Pani Joanna Okoń pracownik Urzędu Gminy.
Uchwała Nr VII/40/15 w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/34/15 Rady Gminy Ostrowice
z dnia 05.05.2015 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Ostrowicach;
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.

7) uchwała w sprawie zmian w uchwale w sprawie przystąpienia
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy”;

Gminy Ostrowice do

Projekt uchwały przedstawiła Pani Janina Januszkiewicz Sekretarz Gminy.
Uchwała Nr VII/41/15 w sprawie zmian w uchwale w sprawie przystąpienia Gminy Ostrowice do
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy”;
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. 8 Wolne głosy, komunikaty.
Radna Halina Radlińska skierowała pytanie do Radnego Rady Powiatu Pana Ireneusza Adamczyka
o remont drogi Nowe Worowo – Gawroniec.
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Pan Ireneusz Adamczyk Radny Rady Powiatu wyjaśnił, że będzie remont tej drogi, po przetargu
wygrała firma ze Stargardu za kwotę 966 tys. zł, będzie remontowany odcinek 1,7 km. Prace
rozpoczną się lada dzień.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Puchalski odnośnie wniosku Radnej Kulicz
odpowiedział, że Komisja Rewizyjna działa zgodnie z planem kontroli ustalonym uchwałą rady gminy.
Jeżeli Rada Gminy zleci kontrolę, której dotyczy wniosek do wtedy komisja rewizyjna taką kontrolę
przeprowadzi.
Przewodniczący Rady Roman Bany zarządził głosowanie nad wnioskiem radnej Bożeny Kulicz.
Wniosek został przyjęty 7 głosami ”za” przy 4 głosach „przeciwko” i 3 głosach „wstrzymujących się”.
Przewodniczący Rady Roman Bany stwierdził, że w związku z przyjęciem wniosku projekt uchwały
zostanie skierowany na następną sesję.
Przewodniczący Rady poinformował, że na drodze do Jelenina jest ok 100 dziur, nie są duże ale jest
ich wiele i są rozjeżdżane.
Radny Rady Powiatu Ireneusz Adamczyk powiedział, że ZDP prowadzi prace drogi są wykaszane
i naprawiane są ubytki w drogach. Na pewno dotrą też do Jelenina.
Radna Halina Radlińska zgłosiła zły stan dróg gminnych, szczególnie drogi do dużego lasu w Nowym
Worowie. Komisja Doraźna ustaliła wstępny harmonogram prac. Prosi o realizację, żeby nie utrudniać
dojazdu do szkół czy do lekarza.
Wójt Gminy Wacław Micewski odpowiedział, że najpilniejsze prace będą wykonywane.
Pani Anna Opala sołtys sołectwa Płocie poprosiła o dostarczenie kruszywa, bo sami mieszkańcy
naprawiają drogę tylko nie mają czym.
Radna Renata Perenc powiedziała, że mamy wyremontowane świetlice a nic się nie dzieje. Są
pracownicy interwencyjni, można by otworzyć świetlice na kilka godzin.
Pan Zdzisław Gładosz mieszkaniec gminy: poinformował, że byli zaproszeni na posiedzenie RIO, był
Wójt i Skarbnik. Dlaczego Radni nie byli? Być może przekonali by, żeby opinia była pozytywna. Wójt
prezentował oszczędności gminy. Zmniejszenie etatów, wygaszenie paru lamp – Czy to jest
wiarygodne dla gminy? Pani Skarbnik prezentowała to co dzisiaj. Przewodniczący składu RIO
powiedział, że dług systematyczne rośnie. Zapytał wójta skąd weźmie pieniądze, jak nie otrzyma
kredytu. Wójt odpowiedział, że z instytucji finansowych. Za ile? Kto pozwoli brać następne kredyty.
20 mln trzeba oddać we wrześniu. Byli zaproszeni do Urzędu Wojewódzkiego, próbowali przekonać,
żeby odwołać wójta i radę i wprowadzić zarząd komisaryczny. Wójt kłamie. Powiedział, że
wykupiliśmy oczyszczalnię ścieków. Z MW Trade metodą subrogacji przejął Magellan. Skąd
weźmiecie, żeby oddać dług? Systematycznie rosną zobowiązania. Gwarantuje, że już nastąpił proces
likwidacji gminy. Jakie są oszczędności, jak są zatrudnieni emeryci. Jak udowodnią wycięcie dębów w
Cieminku, to gmina płaci 100 tys. od jednego drzewa. Gmina nie ma pozwolenia, Serafin nie ma
pozwolenia.
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Przewodniczący Rady Roman Bany stwierdził, że nie po to są Radni, żeby likwidować gminę, staramy
się nie powiększać długów Radni nie działają przeciwko wyborcom.
Pan Zdzisław Gładosz mieszkaniec gminy: zapytał, czy tak ciężko było zrezygnować z diet? Wtedy
Wojewoda, RIO i Ministerstwo widzieli by, że są chęci. Czy Wójt musi tyle zarabiać? W 2010
podwyższono Wójtowi pensję. Zarobił 12.950 zł. Za co bierze pieniądze? Elektorat wyborczy trzyma
sobie w gminie. Nie trzeba tylu pracowników w gminie.
Pan Leon Orczyk mieszkaniec gminy: powiedział, że prokuratura prowadzi śledztwo o spowodowanie
znacznej szkody majątkowej dla gminy. Zgłosił to on, RIO i Wojewoda. Pani Skarbnik działa
w recydywie. Pan Wójt zrobił długi z parabanków a jak terminy miały upłynąć to wyraził zgodę na
prolongatę do końca września. Jak nie spłaci to zapłaci czterokrotne odsetki lombardowe Czy Radni
mu dali pełnomocnictwo? Kredytu nie otrzyma. Konsultował się z Wojewodą i będzie nowy wniosek,
żeby odsunąć wójta od pełnienia funkcji. Urzędnicy Urzędu Wojewódzkiego napiszą taki wniosek.
Działalność Pana Micewskiego szkodzi gminie.
Wójt Gminy Ostrowice Wacław Micewski powiedział, że sprawa szkody na majątku gminy jest
zawieszona, bo biegli mają się wypowiedzieć. Nie było słowa przekręty. Prokuratura bada sprawę.
Radny Zbigniew Puchalski zapytał Pana Orczyka czy jest postępowanie w sprawie czy przeciwko
wójtowi, bo jak przeciwko, to są zarzuty, a w sprawie bada całość materiału. Recydywa dotyczy
sytuacji popełnienia tego samego rodzaju przestępstwa w ciągu 5 lat od odbycia kary. Poprosił, aby
stosować właściwe sformułowania.

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