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RADA GMINY
OSTROWICE
RG.0002.5.2015
PROTOKÓŁ Nr VIII/15
Z SESJI RADY GMINY OSTROWICE
W DNIU 28.08.2015 r.
Punkt 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Bany o godz. 900 otworzył VIII 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.
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 Komisji Rady w okresie między sesjami.
VI.
Pytania i wnioski.
VII.
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie przyjęcia programu poprawy sytuacji finansowej Gminy Ostrowice;
2) w sprawie rezygnacji gminy Ostrowice z członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa
Rybacka „Partnerstwo Drawy”;
3) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
VIII.
Wolne głosy, komunikaty.
IX.
Zamknięcie sesji.
X. Zamknięcie sesji.

Punkt 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
Przewodniczący Rady Roman Bany poinformował, że protokół z Sesji VII, która odbyła się
30.06.2015 r. był dostępny w biurze Rady i Radni nie wnieśli zmian. Radni w głosowaniu jawnym
13 głosami „za” przyjęli protokół z VII Sesji.
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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:
-otrzymaliśmy od Pana Wojewody Zachodniopomorskiego wezwanie do opracowania programu
poprawy sytuacji; program opracowaliśmy w ostatnim okresie czasu; na komisji ten program był
omawiany; uchwała w tej sprawie jest w programie dzisiejszej sesji;
- spotkał się z Panem Wojewodą Zachodniopomorskim;
- spotkał się z Panem Wicemarszałkiem Rzepą odnośnie pomocy dla Gminy Ostrowice, Pan Marszałek
jest Prezesem PSL w rejonie zachodniopomorskim; deklarował, że będzie wspierał gminy wiejskie;
katalog spraw, dotyczących pomocy został przedstawiony i oczekujemy na decyzje w tej sprawie;
- uczestniczył w spotkaniu w Starostwie Powiatowym odnośnie dożynek powiatowych; dużego
zaangażowania gminy, szczególnie pod względem finansowym, w tym przedsięwzięciu nie będzie,
jednakże Dożynki Powiatowe w Ostrowicach się odbędą i wszyscy są zdziwieni, że z takim
rozmachem; program imprezy jest bogaty; w miarę swoich możliwości staramy się dołożyć swoją
cegiełkę, żebyśmy się nie mieli czego wstydzić;
- został zaproszony i spotkał się z Radnymi Sejmiku Woj. Zachodniopomorskiego; oprócz Radnych
w spotkaniu uczestniczył Pan Wojewoda oraz Pan Marszałek Geblewicz, który deklarował, że będzie
starał się pomagać gminie;
- spotkał się z inwestorami; po burzy medialnej otrzymaliśmy dużo rozmaitych telefonów, pism,
gdzie były ciekawe propozycje, ale również takie dyskusyjne; ze wszystkimi rozmawialiśmy, były
propozycje, dotyczące OZE, ale na razie nie ma szczegółowych unormowań, jeżeli chodzi o
fotowoltaikę; były to rozmowy wstępne; rozmawiał z inwestorem, który chce wybudować CPN, hotel,
budynki warsztatowe do obsługi przejeżdżających turystów, również z przedstawicielem, który chciał
uruchomić na terenie Gminy ośrodek szkoleniowy małych samolotów niskotonażowego transportu
towarowego
i osobowego; przedstawiciel zainteresowany uruchomieniem ośrodka, chodzi o recykling odpadów recykling drukarek komputerowych - tutaj najbardziej są zaawansowane te działania,
bo jest etap decyzji środowiskowej i dalej inwestor posiada partnera, który jest właścicielem patentu
do recyklingu drukarek; to jest ciekawa propozycja, również na skalę krajową, bo ten partner na
rynku krajowym jeszcze nie funkcjonował; te działania opisane w programie były poprzedzone
spotkaniami z tymi, którzy te inwestycje chcą realizować i prowadzić;
- spotkał się z zarządem usług komunalnych i wodociągowych; te modele, które są tam w materiałach
roboczych wynikały z tych spotkań;
- spotkał się z zarządem portalu „Wspieram to”; portal ten przygotował propozycję współpracy;
rozmawiał z Panem Starostą odnośnie zaangażowania w tym programie; wystąpił do Prezesa RIO
o opinię i jest deklaracja Pana Starosty, że jeżeli Regionalna Izba Obrachunkowa nie wniesie
zastrzeżeń, to powiat się włączy w ten program, żeby gminę wesprzeć;
- w dzisiejszej wersji programu jest bardziej szczegółowy opis omawianych przedsięwzięć;
- podpisał aneks do umowy; jesteśmy członkiem Związku Gmin R – XXI; Związek dostał większe
pieniądze i trzeba było podpisać stosowne dokumenty;
- spotkał się z przedstawicielami kancelarii prawnych; jedno ze spotkań dotyczyło obniżenia kosztów
przesyłu energii elektrycznej; tam oprócz kosztów energii są koszty przesyłu, które są porównywalne;
te koszty przesyły można nawet o połowę zredukować; w ciągu miesiąca te oszczędności będzie
można uzyskać;
- również spotkał się z przedstawicielami kancelarii prawnej odnośnie możliwości odszkodowań dla
właścicieli nieruchomości za urządzenia energetyczne i telekomunikacyjne; jest możliwość uzyskania
odszkodowań za linie energetyczne i tutaj dla gminy ze wszystkich działek, które posiadamy
szacunkowa kwota to jest rzędu pół mln zł, to jest rząd wielkości, bo szczegółowa kwota wymaga
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ustalenia numerów działek, dokładnych analiz, przeznaczenia w planie, szczegółowych prac,
szacunkowo ta kwota mogłaby sięgać pół mln zł;
- uczestniczył w spotkaniu LGD Partnerstwo Drawy; dawna grupa rybacka przestaje istnieć
i przekształca się w lokalną grupę działania i te gminy z powiatu szczecineckiego z naszej grupy
wystąpiły a do naszej grupy doszedł Lider Wałecki czyli gminy powiatu wałeckiego; to było spotkanie
organizacyjne, a Pani Sekretarz uczestniczyła w spotkaniu opracowania LSR;
- poinformował, że w sprawie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Ostrowicach, sprawa
sprzed dwóch kadencji, jesteśmy objęci programem termomodernizacyjnym; rozmawiał z Prezesem
Parsęty Burmistrzem Karlina Panem Waldemarem Mićko, że gmina jest w okresie realizacji programu
postępowania naprawczego; jak wygląda kwestia realizacji inwestycji: realizatorem jest Związek
Dorzecza Parsęty, tym niemniej jesteśmy inwestorem tego zadania; druga kwestia jest taka, że w tej
chwili z tego projektu nie można się już wycofać, bo jest to zapisane we wszystkich dokumentach
programowych; następna rzecz, jeżeli chodzi o udział finansowy, wystąpił zarówno do Pana
Marszałka Rzepy, jaki i do Pana Prezesa WFOŚ z prośbą o udzielenie dotacji na realizację tego
przedsięwzięcia; Parsęta jest realizatorem tego przedsięwzięcia; działania termomodernizacyjne są
konieczne, dach przecieka, są okna, które wymagają natychmiastowej wymiany, ten zakres robót jest
ujęty
w projekcie, który Parsęta złożyła do NRFOŚ.
- media były częstymi gośćmi; jeżeli mamy coś do powiedzenia w naszej sprawie, to trzeba to
artykułować i przedstawiać, bo jeżeli uważamy, że nasze działania mają sens i wynikały z określonych
potrzeb, bo nasi przeciwnicy opowiadają rozmaite rzeczy, więc nie możemy milczeć i jakby zgadzać
się z ich racjami, tylko, jeżeli jesteśmy przekonani o słuszności działań, a Wójt jest przekonany o
słuszności działań, to swoje zdanie mówić.

Punkt 5. Informacja z działalności Komisji Rady w okresie między sesjami.
Przewodniczący Rady Roman Bany poinformował, że w okresie między sesjami 25.08.2015 r., odbyło
się posiedzenie wspólne stałych Komisji, na którym omawiano projekty uchwał na sesję oraz sprawy
bieżące.

Punkt 6. Pytania i wnioski.
Przewodniczący Rady Roman Bany odczytał list skierowany do Radnych od Rady Rodziców i
Dyrektora ZS Ostrowice dotyczący udzielenia wsparcia finansowego loterii fantowej, organizowanej
podczas Dożynek Powiatowych na rzecz szkoły w Ostrowicach. Przewodniczący zaproponował, aby
nie kupować fantów na loterię, tylko żeby radni i sołtysi wsparli loterię finansowo. Szczegóły
zostaną omówione podczas przerwy w obradach.

Punkt 7.Podjęcie uchwał.

1) uchwała w sprawie przyjęcia programu poprawy sytuacji finansowej Gminy Ostrowice;
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Pani Krystyna Kamińska Skarbnik Gminy przedstawiła punkt IV programu, w którym wprowadzono
poprawki od czasu posiedzenia Komisji Rady.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Krystyna Kamińska Skarbnik Gminy.
Radna Halina Radlińska odczytała zapis, że „ze względów ostrożnościowych w programie
postępowania naprawczego założono budowę 30 z 44”, czyli z 14 jakby była rezygnacja. Zapytała
z której części gminy zrezygnowano z lokalizacji wiatraków?
Wójt Gminy Wacław Micewski odpowiedział, że nie jest to wskazane, program naprawczy był
tworzony wtedy, kiedy jeszcze nie było RDOŚ, ani oceny ptaków; na etapie wstępnym założono,
że części nie będzie można stawiać i z tej części już zrezygnowano; nie wiadomo, z której.
Pani Anna Opala sołtys sołectwa Płocie zapytała, czy z RDOŚ jest opinia?
Wójt Gminy Wacław Micewski odpowiedział, że wniosek został złożony dzisiaj.
Pani Anna Opala sołtys sołectwa Płocie powiedziała, że wcześniej był złożony jeden wniosek, pyta
o tamten.
Wójt Gminy Wacław Micewski odpowiedział, że wniosek złożony jest dzisiaj, bo nie było jeszcze
monitoringu ptaków i w związku z tym, że wniosek jest dzisiaj, to żadnej opinii nie mogło być
wcześniej, a jeżeli była, to był jakiś przeciek nieuprawniony i w tej sprawie napisze skargę do
Wojewody
i Wojewoda będzie musiał wyciągnąć konsekwencje, bo jeżeli nie ma wniosku, to jaki prawem
pojawiają się jakieś opinie?
Radna Bożena Kulicz powiedziała, że skoro nie ma opinii RDOŚ, to my mamy podjąć dzisiaj opinię
w sprawie programu naprawczego i tych wiatraków ?
Wójt Gminy Wacław Micewski zapytał, czy Radna czytała co w programie jest napisane? Jeżeli RDOŚ
nie da opinii, to podejmiemy inne działania.
Radna Halina Radlińska zapytała odnośnie zainteresowania inwestorów, czy będziemy załączać jakieś
listy intencyjne?
Wójt Gminy Wacław Micewski wyjaśnił, że na tą chwilę to jest zamierzenie inwestora, nikt nam nie
napisze, że się zobowiązuje coś robić, bo np. jeżeli jest właścicielem i chce coś robić, to kalkuluje
według kosztów, zysków. List może napisać, ale to nie ma żadnego znaczenia, kupił ziemię, wystąpił o
dokumenty i chce inwestować.
Radna Bożena Kulicz powiedziała: „będzie z niego zysku 2 mln”.
Wójt Gminy Wacław Micewski stwierdził, że ile wypracuje tyle będzie.
Radny Zbigniew Puchalski powiedział, że dzisiaj dostali pełną wersję. Zapytał, czy była robiona
symulacja na temat oszczędności, które są do tej pory i prognozowanych do uzyskania?
Wójt Gminy Wacław Micewski odpowiedział, że to są dwie kwestie: wniosek do Ministerstwa
Finansów o pożyczkę to dajemy prognozę tą, która była przy programie postępowania naprawczego,
ustalonego w lutym. Do Ministerstwa Finansów wiążące są tamte dokumenty. To jest dokument do
Wojewody wynikający z art. 97. Ten dokument dla MF nie jest istotny. Pani Skarbnik się kontaktowała
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z MF i ich nie interesuje to, co my dzisiaj podejmujemy. Ich interesuje studium i monitoring ptaków i
nietoperzy, a to co dzisiaj uchwalamy, to jest materiał dla Wojewody. Jeżeli chodzi o bilans środków,
możemy to zliczyć, ale jeżeli piszemy, że szacunkowo, to trudno jest to bilansować. Prognozę
możemy sobie założyć i zliczyć. Mamy ciekawą propozycję, jeżeli chodzi o obligacje przychodowe, z
której by wynikało, że gmina może uzyskać, przykładowo 40 mln zł, ale gdybyśmy takie pieniądze
uzyskali, to byśmy musieli zapłacić Janosikowe, czyli tu mamy długi, tu Minister nie chce nam pomóc,
ale jakby się udało załatwić pieniądze, to trzeba będzie zapłacić Janosikowe. Jeżeli chodzi o doradcę
finansowego, który aktualnie pracuje nad konsorcjum prawnym, które przygotowuje projekt tych
obligacji przychodowych, on ma ujęte w projekcie również odliczenie potencjalnego Janosikowego.
Nie można bać się żadnych rozwiązań. Nawet, jak uzyskamy te wiatraki, to dostajemy 2,7 mln a
odetną nam 1,4 mln subwencji, tak jest napisane. Taki jest mechanizm: z jednej strony nas się ciśnie,
że
mamy
długi,
a z drugiej strony, jeżeli udałoby się nam uzyskać dochody, to ileś tych pieniędzy gminie zabiorą. Tak
to właśnie wygląda.
W programie poprawy sytuacji w załączniku na stronie 2 proponuje dopisać w załącznikach wytyczne
Komisji Europejskiej - to wydrukujemy i Panu Wojewodzie załączymy te wytyczne, mają 120 stron.
Proponowałby jako kolejny załącznik dopisać projekty ustaw wraz z uzasadnieniami, które były
złożone w sejmie: projekt PSL i obywatelski w sprawie zmian ustawy o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego wraz subwencją ekologiczną dla gmin. Opisane było, jakie modele są na
świecie, jakie te gminy mają straty i w ogóle jak w ostatnich latach wyglądała kwestia dokładania
zadań
a ograniczania dochodów gminom.
Zaproponował również na stronie 23 dopisać adres internetowy, gdzie te projekty można znaleźć.
Ponadto na stronie 22 to, co jest tłustym drukiem, wykreślamy, bo to było w materiale roboczym.
Nie zgłoszono więcej pytań ani poprawek do projektu uchwały.
Uchwała Nr VIII/42/15 w sprawie przyjęcia programu poprawy sytuacji finansowej Gminy
Ostrowice
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
W głosowaniu jawnym 12 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwko” 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 rezygnacji Gminy Ostrowice z członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna
Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy”; ;

Pani Janina Januszkiewicz Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały.
Uchwała Nr VIII/43/15 w sprawie rezygnacji Gminy Ostrowice z członkostwa w Stowarzyszeniu
Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy”;
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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3) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Helena Steciuk pracownik Urzędu Gminy Ostrowice.
Zgłoszono pytania do projektu uchwały:
Radny Zbigniew Puchalski zapytał, czy do jeziora Nowoworowskiego oprócz działki 424/7jest dojazd?
Pani Helena Steciuk pracownik Urzędu odpowiedziała, że są inne drogi dojazdowe.
Radny Zbigniew Puchalski zapytał, jaki byłby koszt gminy?
Pani Helena Steciuk pracownik Urzędu odpowiedziała, że od wyceny są ustalane koszty aktu,
szacunkowo ok 1200 zł.
Radna Halina Radlińska stwierdziła, że mieszkańcy jeżdżą drogą do Warniłęgu i ta droga tradycyjnie
wyjeżdżona, która jest zostaje?
Pani Helena Steciuk pracownik Urzędu Gminy odpowiedziała, że właściciel wszystkich wytyczonych
działek, w tym drogi, zobowiązał się, w przypadku pozytywnej opinii rady gminy, do geodezyjnego
okazania całej drogi łącznie z punktami granicznymi. Gmina nie będzie ponosiła kosztów. Częściowo
jest to nowoutworzona droga. Wytyczenie dróg koniecznych dojazdu do działek jest warunkiem
koniecznym do ich sprzedaży. Rada nie musi się zgodzić ale może powstać problem dojazdu dla
mieszkańców teraz tam mieszkających. Właściciel może uznać, że sprzedaje działkę z przejazdem
w drodze na rzecz każdego właściciela działki i ci ludzie zostają bez dojazdu. Są takie działania wielu
właścicieli.
Radna Halina Radlińska odczytała z mapy działki zapytała, czy droga nowoutworzona to właściciel ją
tworzy a nie gmina?
Pani Helena Steciuk odpowiedziała, że gmina nie tworzy, drogę utworzy właściciel.
Radna Halina Radlińska stwierdziła, żeby nie było że da dojazd od strony Warniłęgu a tu gmina ma
mu utworzyć drogę. W jego interesie jest żeby był dojazd jak chce sprzedać działkę.
Pani Helena Steciuk odpowiedziała, że jakby miał interes, to by proponował wykupić tą drogę.
On odstąpił od rekompensaty, daje za darmo, w zamian za utrzymanie. Rozmawiała z nim wczoraj
i powiedział że nie oczekuje budowy drogi.
Radna Halina Radlińska właściciel jest wspaniałomyślny, żeby nie było, że się zgodzimy, da nam ten
kawałek a resztę musimy zrobić. To jest droga wyjeżdżona przez mieszkańców, a od drugiej strony
tej drogi nie ma, nie ma przejazdu.
Pani Helena Steciuk odpowiedziała, że wniosek wpłyną w maju, już powinien być zrobiony. Jakie
Radni widzą rozwiązanie dla mieszkańców. Żebyśmy gminy nie obciążyli.
Wójt Gminy Wacław Micewski powiedział, że to nie jest droga publiczna, mamy masę działek, które
są zapisane jako drogi, W programie poprawy sytuacji w załączniku w pkt 2 tytuł jest „Gmina
dotychczas stwarzała i będzie stwarzać klimat przyjazny dla inwestorów”. Klimat przyjazny oznacza,
że pomagamy ludziom, którzy chcą inwestować. Nikt od nas nic nie chce, żebyśmy coś dokładali. To
nie jest droga publiczna, nie ma standardu typu odśnieżanie itd. Nie jest to droga publiczna. To że coś
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jest oznaczone na mapie jako droga nie oznacza, że jest to droga publiczna i że trzeba odpowiednie
działania w celu utrzymania tej drogi prowadzić, bo standard byłby określony w klasie.
Radna Renata Perenc stwierdziła, że drogi na mapie są ponumerowane. Czy nie ma pomyłki, nie ma
na mapie numeru działki wskazanego w uchwale.
Pani Helena Steciuk odpowiedziała, że to jest działka nr 737/22 o pow. 0,7932. W aktach ma inną
mapę i jest nr na tej działce. Załącznikiem właściwym będzie wypis i wyrys z ewidencji gruntów.
Po zweryfikowaniu stwierdzono, że na mapie poglądowej dla Radnych błędnie wskazano nr działki.
Radny Andrzej Bielawski stwierdził, że w uzasadnieniu do uchwały jest zapis o drodze publicznej.
Wójt Gminy Wacław Micewski odpowiedział, że ale w kategorii celu publicznego. Droga publiczna
oznacza co innego. Oznacza kategorię. Zaliczenie do kategorii następuje odrębną uchwałą
po zasięgnięciu opinii Starostwa Powiatowego. Cel publiczny, czyli dla ogółu mieszkańców.
Pan Zbigniew Puchalski zapytał o zapis o akapit wyżej w uzasadnieniu. Radna Halina Radlińska
odczytała ten zapis z uzasadnienia.
Wójt Gminy Wacław Micewski odpowiedział, że każdy z tej drogi może korzystać ale chodzi o
kategorii drogi, która wynika z ustawy o drogach. Zaliczenie do dróg publicznych następuje odrębną
uchwal po uzyskaniu opinii Starostwa.
Radna Halina Radlińska stwierdziła, że jak przejmiemy to będziemy mieć obowiązki, które należy
spełnić.
Wójt Gminy Wacław Micewski odpowiedział, że gmina jako zarządca drogi wykonuje zadania
w zakresie dróg zaliczonych jako drogi publiczne uchwałą rady po uzyskaniu opinii ze Starostwa
i nadaniu numeru z Zarządu Województwa. Wtedy do tej drogi stosuje się przepisy o drogach.
Radna Halina Radlińska stwierdziła, że przyjmiemy tę drogę jako drogę publiczną.
Wójt Gminy Wacław Micewski odpowiedział, że nadanie kategorii drogi jest z ustawy o drogach a to
jest droga z ustawy o gospodarce nieruchomościami nie jest to to samo.

Uchwała Nr VIII/44/15 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
W głosowaniu jawnym 9 głosami „za” przy 4 głosach „wstrzymujących się” na 13 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 Bożena Kulicz: zabrała głos odnośnie Muzeum PGR: skoro są radni, sołtysi, jak z tymi
opłatami? Czy jako stowarzyszenie, działając społecznie mają płacić za światło, za wodę. Idzie jesień,
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jest centralne. Ona osobiście jako Prezes paliła w centralnym za darmo. Chciałaby wiedzieć, jak dalej
mają pracować, jak dalej mają ciągnąć, żeby każdy wiedział jak to ma wyglądać.
Przewodniczący Rady Roman Bany odpowiedział, że zostało to ustalone. Komisja, która kontrolowała
umowy między Gminą a Muzeum podjęła decyzję i ona jest zapisana w umowie. Jeżeli chciałaby Pani
Prezes zmienić zasady umowy to nawet nie zaproponowała takiej kwestii.
Radna Bożena Kulicz: odpowiedziała, że korespondowali z Urzędem Gminy. Stowarzyszenie wyszło
z wnioskiem o złożenie podlicznika. żeby było sprawiedliwie. Założymy podlicznik na górze. A z wodą
to ile oni jako stowarzyszenie wody używają a mamy w programie naprawczym że promujemy walory
Gminy Ostrowice, że rozwijamy turystycznie. My jako stowarzyszenie promujemy Gminę Ostrowice,
powiat drawski i pracujemy społecznie. Mając dokumenty i rozliczając się ze starostwem ma plik
dokumentów, które musi zrobić, żeby się rozliczyć. Następnie „Działaj lokalnie” realizują, mają
zakończyć to we wrześniu, też siedzą i też plik dokumentów, księgowy, wszelkie rozliczenia, też robią
społecznie. Oprowadzają ludzi przez całe wakacje, nie mają niedzieli, nie maja soboty, do godz.
1900 pracują. Sołectwo jako Bolegorzyn dostało z gminy tylko 109 zł na Dzień Dziecka, ani złotówki na
koszenie. Ma tylko człowieka społecznie użytecznego z grupy 40- stek. Jest to człowiek, wiecie jacy
ludzie przychodzą do tej pracy, każdy człowiek, czy jest alkoholikiem, chce żyć i musi żyć, więc to jest
taki człowiek, że jak jest trzeźwy, to pracuje, bo się stoi. Trzeba przy nim stać. Sprzątanie na świetlicy,
mycie okien, wszystkie środki czystości kupuje Stowarzyszenie. Jutro robi zakończenie wakacji ze
środków stowarzyszenia, Dzień Matki ze środków stowarzyszenia, kwiaty z projektu kupowane były
ze środków stowarzyszenia, kobiety społecznie pracowały. Promujemy Gminę Ostrowice. Nasz
budynek, budynek gminy, bo urząd gminy użyczył go Stowarzyszeniu, budynek jest sprzątany przez
osoby stowarzyszenia, pracujące społecznie. Dzisiaj Panie siedzą, wycieczka jest ze Złocieńca, od 1100
muszą przygotować, muszą umyć - to wszystko robi Stowarzyszenie. Zrobiła kalkulację kosztów.
Urząd Gminy otrzymał. My chcemy wiedzieć, na czym stoimy, bo tak nie da rady pracować. To jest
taka nerwówka. Młode osoby widzą jak się pracuje, jak bardzo się docenia, to odchodzą, nie chcą
pracować. Jeszcze może te dzieci z podstawówki, jako stowarzyszenie kupimy piłkę, siatkę,
zachęcimy, bo boisko też jest koszone przez stowarzyszenie, no to jeszcze, bo małe dzieci są bardzo
fajne, jak lizaczka kupimy, to jeszcze nam pomogą, bo starsza młodzież idzie za pracą. Nie ma
etatów, urząd pracy powiedział podobnie jak gmina, że jak Stowarzyszenie chce stażystę, to musi
zatrudnić. Będziemy się kłaniać dla turystów, którzy przyjeżdżają i wrzucają do skarbonki na rozwój
muzeum, czy na kupno, na renowację, malowanie eksponatów, na środki czystości i z tego ma iść na
światło? A jeszcze świetlica jest, z tej świetlicy korzystają też emeryci i renciści, młodzież i dzieci i
wszyscy korzystają. Weźcie to pod uwagę. Do 15.09 chce dostać konkretną odpowiedź.
Przewodniczący Rady Roman Bany stwierdził, że ma swoje pewne spostrzeżenie: stowarzyszenie
promowało i miało promować. W tej chwili Stowarzyszenie tak promuje Gminę Ostrowice,
że w mediach pokazuje jaka to Gmina jest zła, że Bolegorzyn i Stowarzyszenie chce przejść do gminy
ościennej Czaplinek albo Złocieniec. Stowarzyszenie działa na podstawie podpisanej wcześniej
umowy, która do tej pory nie podlegała żadnej zmianie. Jeżeli byście chcieli coś zmienić, to umowa
powinna być zmieniona. Przewodniczący stwierdził, że powie jeszcze jedną rzecz: Radni zostali
zaproszeni na 22 lipca, Pan Wójt, Radni, Pan Marszałek, Pan Starosta i inni. Z zaproszenia skorzystali,
byli tam, po czym za dwa dni w gazecie zostali odpowiednio opisani i że przyjechali, przywitali się z
oficjelami, najedli i pojechali, a my musieliśmy myć okna do 1 w nocy. Czy my mamy najpierw jechać,
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kartofli naobierać wam i ciasto robić, żebyśmy mogli się pojawić, czy o co chodzi? Stowarzyszenie
powinno odpowiednio działać i się zachowywać a nie wymagać od gminy i wszystkich, żeby się Radni
pochylali, bo macie zasady, na których mieliście działać i wszystkie stowarzyszenia w gminie działają
na tych zasadach, na jakich podpisały umowy i nie ma problemu, tylko nie wie jakie oczekiwania są ze
strony Stowarzyszenia Muzeum PGR. Trochę wzajemnego szacunku.
Radna Bożena Kulicz: odpowiedziała, że jeżeli chodzi o gazetę, tam nie było jej nazwiska, ona
osobiście nic do gazety nie przekazywała bardzo przykro ale nie było jej nazwiska.
Wójt Gminy Wacław Micewski stwierdził, że wypadałoby Pani Prezes wyrazić swoje ubolewanie
z powodu takiego artykułu, bo następnym razem pojedziemy do Bolegorzyna z termosami
i kanapkami.
Radna Bożena Kulicz: odpowiedziała, że poprosiła o współpracę, Wójt się zgodził, logo było Urzędu
Gminy. Współpraca była dobra. Umowę prosiłaby, żeby zmienić. Ona i jej ludzie z Bolegorzyna robią
coś dobrego dla wszystkich ludzi, nie chcą nic złego, ona takich słów nie wypowiada, ona może tylko
ciężko pracować ze swoimi ludźmi i to robią.
Wójt Gminy Wacław Micewski stwierdził, że są pewne nieporozumienia jak zawsze. Współpraca
powinna być na zdrowych zasadach, czyli nie na zasadzie takiej, że stowarzyszenie się zawiązało i
teraz nagle do wszystkich są pretensje. Zawiązujemy stowarzyszenie, bo chcemy coś robić i na drugi
dzień mamy do wszystkich pretensje, że coś robimy. Jeżeli coś chcemy robić dla społeczności, to na
drugi dzień stroimy fochy i się na wszystkich obrażamy? Jeżeli ja coś chcę robić, to mam wypominać,
że coś robię, czy wielką łaskę robić? To nie jest żadna łaska, jeżeli zostało założone stowarzyszenie,
które ma realizować swoje zadanie, to nie po to, by za chwilę stroić fochy i do wszystkich mieć
pretensje. Jeżeli jest wniosek do gminy o współpracę, to proszę się nie obrażać, tylko przygotować
propozycje nad którymi i Urząd i komisja Budżetowa się zajmie. Komisja swój wniosek sformułowała,
że widzi potrzebę wsparcia stowarzyszenia, ale na zasadzie wsparcia realizacji określonych projektów
i na zdrowych zasadach. A nie że może zrobimy sobie podlicznik na piętro a będziemy się spotykać na
parterze. Zdrowe zasady, szanujmy się wzajemnie, jeżeli mamy problemy, to usiądźmy do stołu,
powiedźmy, co chcemy robić. Jeżeli promocja, to też zdrowa promocja. My możemy dofinansować
określone projekty, które służą społeczności, natomiast rzeczywiście to, o czym Pan Przewodniczący
powiedział, to jest poniżej dna. Jeżeli ja zapraszam gości a później gościom wypominam, ze wypili
kawę, to jest poniżej dna. Myślę że to Pani Prezes powinna publicznie wyrazić ubolewanie z takiego
powodu, jeżeli się zaprasza gości a później ich się tak traktuje, to nie świadczy to dobrze. Jeżeli coś
robimy, to nie na zasadzie fochów i pretensji do całego świata. Chcemy coś robić to róbmy,
realizujmy, angażujmy się a nie, że opowiadamy jak to gmina nic nie robi, wójt nic nie robi. A więc
zdrowe zasady : siadamy do stołu, rozmawiamy, omawiamy propozycje a nie stroimy fiochy i się
obrażamy.
Radna Bożena Kulicz: odpowiedziała, że – ten artykuł nie za jej wiedzą i nie jej nazwisko.
Wójt Gminy Wacław Micewski zapytał: a co Pani na to? Podpisuje się Pani pod tym? Czy Pani jest
przykro chociażby?
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Radna Bożena Kulicz: odpowiedziała, że nie podpisuje się. Napisze do gazety. Po drugie jeszcze jest
sołtysem i chce, żeby jej wioska dostała od urzędu, żeby urząd wspierał wioskę i sołtysa. Zawsze
mówiła sołtysom, że nasze wioski to nasz wspólny cel, ale urząd gminy powinien pamiętać o
sołtysach. Powiedziała, że wybory się odbyły, ale zebrania sołtysów nie było, tylko jak trzeba było
rozmawiać
o dożynkach. Sołtysi znają sytuację gminy Ostrowice, znamy, nie chcemy cudów. Chcemy, żeby nasze
wioski były ładne, żeby ludzie przyjeżdżający z całej polski, że Gmina Ostrowice jest ładna i w gminie
rozwijajmy swoją działalność, jak mamy w planach naprawczych, ale bez wiatraków. Nie chcemy
wiatraków, żeby gmina się rozwijała z każdej strony ale bez jednego. Panie sołtyski, trzeba mówić.
Mówi o Bolegorzynie, inni niech mówią o swoich wioskach. Po to wybieramy radnych, żeby nas
wspierali. Ona jako stowarzyszenie będzie prosiła urząd o współpracę, napisze takie pismo. Zdrowe
zasady, ale prosi jej nie wkładać czegoś, czego nie robi. Jeżeli jest krytyczna w stosunku do urzędu to
jest, jeżeli popiera to popiera. Stowarzyszenie jest jedyną perełką w powiecie drawskim.
Przewodniczący Rady Roman Bany odnośnie spraw sołeckich jest wdrożony program
oszczędnościowy i było ustalone, jakie są budżety dla sołectw. Pani Kulicz na pewno nie została
pominięta, ani pokarana ale dostała tyle samo, co się należy każdemu innemu. Proszę nie zarzucać
tutaj nikomu niesprawiedliwości jakiejś. Zapytał sołtysów, czy są jakoś nie docenieni albo nie są
dotrzymane umowy.
Pani Anna Opala sołtys sołectwa Płocie powiedziała, że są dotrzymane. Jedna rzecz została: droga do
Państwa Milczarek.
Radna Bożena Kulicz: jeżeli nie wierzycie, to możemy sprawdzić faktury w gminie. Jej chodzi
o koszenie, bo tego koszenia jest dużo. Dlaczego ma po cichu załatwiać.
Pani Anna Opala stwierdziła, że załatwia takie sprawy z pracownikiem. Poprosiła, aby jeszcze
rozwiązać problem drogi do Państwa Milczarek.
Radna Halina Radlińska poprosiła o zwrócenie uwagi na wizerunek cmentarzy, szczególnie
w Ostrowicach. Dużo grobów zostało przeniesionych i wygląda to mało korzystnie. Prosiła
pracowników o przycięcie chwastów na opuszczonych grobach. Zgłosiła problem przycięcia konarów
na drogach powiatowych, które stanowią wielkie zagrożenie na drogach powiatowych. Wnioskowała
o remont drogi do lasu. Jest 7 gospodarstw, musza jakoś dojechać, objeżdżają tą drogę, ale to się nie
da. Ścieżka rowerowa - korzystają rowerzyści, chwasty są przy ścieżce, uniemożliwiają przejazd.
Radna Bożena Kulicz: oczyścili przystanek autobusowy, chcą pomalować. Poprosiła o zakup farby,
pleksy, silikonu, żeby we wrześniu pomalować. Czy urząd kupi czy sama ma kupić?
Wójt Gminy Wacław Micewski odpowiedział, że ustalimy co trzeba kupić.
Pani Agnieszka Szumska sołtys Smołdzęcina zagłosiła problem zatoczki autobusowej w Smołdzęcinie,
konieczność jej utwardzenia. Są 2 szyby pobite na przystanku, prosi, żeby je wstawić.
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Wójt Gminy Wacław Micewski odpowiedział, że zatoczka w Smołdzęcinie - temat żyje od kampanii
wyborczej. Kandydaci na radnych powiatowych obiecywali, że się zaangażują. Usiłował zmotywować
Dyrektora Zarządu Dróg w ostatnim czasie, ale odpowiedział, że przecież teraz robią drogę do
Worowa. Postara się dzisiaj z Panem Dyrektorem o zatoczce o drogach i konarach rozmawiać.
Spróbują się porozumieć z Panem Dyrektorem w kwestii remontu drogi do lasu.
Radny Andrzej Bielawski poprosił, żeby
Chlebowa.

przypomnieć Panu Dyrektorowi o poboczu drogi do

Radna Halina Radlińska zgłosiła również, aby pasy przy krzyżówce poprawić na drodze powiatowej
w Nowym Worowie.
Radna Bożena Kulicz:
a w Bolegorzynie przy przystanku nie można zrobić pasów? Drzewa przy
drodze do centralnego Pan Dyrektor obiecał.
Wójt Gminy Wacław Micewski odpowiedział, że zgodę wyraził Zarząd Dróg, że nie będzie zlecał
innym firmom wycinki. Pan Starosta uzgodnił, że jeżeli OSP wytnie, to może drewno zostać na
potrzeby opałowe miejscowości. Strażacy mogli by wyciąć. obrobić trzeba by było we własnym
zakresie. Można zrobić zebranie sołtysów i zapytać OSP. Tak jak stowarzyszenie pracuje społecznie,
tak i strażacy pracują społecznie. Ustalimy zasady.

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

Protokolant: Kamila Waszczyk

Przewodniczący Rady
Roman Bany
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