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RADA GMINY
OSTROWICE
RG.0002.6.2015
PROTOKÓŁ Nr IX/15
Z SESJI RADY GMINY OSTROWICE
W DNIU 30.09.2015 r.
Punkt 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Bany o godz. 1000 otworzył IX Sesję Rady Gminy
i po powitaniu Radnych, sołtysów i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności, w Sesji
uczestniczy
15 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, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy,
pracownicy
Urzędu
i mieszkańcy gminy.
Punkt 2. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Roman Bany poinformował, że planowany porządek obrad Radni otrzymali
z zawiadomieniami o Sesji. Zaproponował zmianę porządku obrad: ze względu na konieczność
dostarczenia w dniu dzisiejszym do Starostwa Powiatowego uchwały, dotyczącej Kontraktu
Wojewódzkiego, punkt VII podpunkt 3 porządku obrad „podjęcie uchwały w sprawie współdziałania
między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego” ulega przesunięciu
i zostanie wprowadzony po punkcie III „Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji”.
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przyjęli zmianę porządku obrad.

Przewodniczący Rady Roman Bany przedstawił porządek obrad Sesji:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego
przy realizacji zadania publicznego.
Informacja dotycząca możliwości tworzenia instalacji OZE na terenach ochrony przyrody.
Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.
Pytania i wnioski.
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok;
2) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości;
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IX.
X.

Wolne głosy, komunikaty.
Zamknięcie sesji.

Punkt 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
Przewodniczący Rady Roman Bany poinformował, że protokół z Sesji VIII, która odbyła się
28.08.2015 r. był dostępny w biurze Rady i Radni nie wnieśli zmian. Radni w głosowaniu jawnym
15 głosami „za” przyjęli protokół z VIII Sesji.

Punkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie
współdziałania między jednostkami samorządu
terytorialnego przy realizacji zadania publicznego.

Przewodniczący Rady Roman Bany przedstawił projekt uchwały.
Wójt Gminy Ostrowice Wacław Micewski zabrał głos w sprawie przedstawionego projektu:
Poinformował, że kontrakt to jest wspólne zadanie samorządów. Przypomniał, że kontrakt dotyczy
możliwości uzyskania zagwarantowanych środków finansowych na jego realizację bez ubiegania się
w konkursie. Nasz udział to kwestia oświaty - opieka przedszkolna dla dzieci mieszkańców, którzy
mogliby podejmować pracę w naszych podmiotach gospodarczych. Dzięki temu, że gmina się zapisze
do tego programu przedsiębiorcy będą mogli korzystać z dotacji. Cały program jest pod kątem
przedsiębiorców, oni są tym podstawowym beneficjentem, który może skorzystać, a żeby mogli
skorzystać, to my musimy zafunkcjonować w kontrakcie, a my mamy przedszkola, więc poprawimy
sobie bilans tymi środkami z kontraktu samorządowego.
Pytań do projektu uchwały nie zgłoszono.
Uchwała Nr IX/45/15 Rady Gminy Ostrowice z dnia 30 września 2015 r. w sprawie współdziałania
między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego.

Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” na 15 Radnych uczestniczących w Sesji Rada podjęła
przedstawioną uchwałę. Przewodniczący Rady Roman Bany stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi
ona załącznik do niniejszego protokołu.
Ze względu na spóźnienie na obrady dr inż. Wojciecha Zyska biegłego Ministra Środowiska w zakresie
ochrony przyrody, który miał przedstawić informację o możliwości tworzenia instalacji OZE na
terenach ochrony przyrody, Przewodniczący Rady poprosił Pana Wójta o złożenie informacji z
działalności
w okresie między sesjami. Tym samym zmianie uległa kolejność punktów 4 i 5 porządku obrad.
Punkt 4. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.
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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:
- podpisaliśmy umowę z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty na realizację projektu „Książki
naszych marzeń”. Projekt dotyczy zakupu książek do bibliotek szkolnych. Każda z naszych bibliotek
szkolnych otrzyma po 1300 zł na zakup książek.
- uczestniczył z Panią Radną Renatą Perenc w Zgromadzeniu Związku R-XXI. Najważniejsze sprawy to
zmiany wieloletniej prognozy finansowej, przyjęcie informacji z wykonania budżetu za I półrocze,
ustalenie cennika za przetwarzanie odpadów (dla gmin i mieszkańców ceny pozostały na poziomie
poprzednim. Jest projekt zmiany statutu Związku R-XXI - związek chce zaproponować gminom
przejęcie całości zadań, dotyczących gospodarki odpadami stałymi. Szczegóły będą dyskutowane.
Związek chciałby całościowo się zająć sprawą a gminy by współdecydowały.
Na obrady przybył biegły Ministra Środowiska z zakresu ochrony przyrody dr inż. Wojciech Zyska. Pan
Wójt powitał gościa i poprosił o zajęcie miejsca.
- spotkał się z Prezesem NFOŚ odnośnie dofinansowania wkładu własnego gminy w projekcie
termomodernizacji budynku urzędu gminy. Przystąpiliśmy do programu realizowanego przez Parsętę;
Ze względu na realizację programu naprawczego próbowaliśmy się wycofać z tego przedsięwzięcia,
pomimo tego, że zadanie jest potrzebne do realizacji, dach wymaga pilnie remontu, okna wymagają
wymiany, budynek trzeba ocieplić. W związku z tym, że we wniosku złożonym do OEG Funduszu
Norweskiego gmina jest wpisana, przewodniczący Związku Gmin próbował analizował możliwość
zastąpienia naszej obecności innym przedstawicielem, jednak władze funduszy nie wyraziły zgody na
zmianę partnera tego projektu, stąd rozmowa z Prezesem NFOŚ, aby pomógł gminie w formie
dofinansowania. Złożyliśmy stosowny wniosek, dziś na sesji w uchwale zmieniającej budżet mamy
pozycję dotyczącą tego przedsięwzięcia.
- uczestniczył w rozpoczęciu roku szkolnego w Ostrowicach. Żegnaliśmy wieloletniego nauczyciela
Pana Wiesława Rogalskiego, który zakończył pracę w Zespole Szkół w Ostrowicach. Na apelu
nauczyciele otrzymali akty mianowania (na stopień awansu zawodowego nauczyciela).
- spotkał się z dyrektorem jednej z kancelarii, odnośnie oferty odzyskiwania VAT, jednak oni
podejmują działalność na zasadzie takiej, że z tego co dzięki ich działaniom uda się odzyskać - 25-30%
to jest ich wynagrodzenie. Analizujemy, czy jest to dla nas korzystne, czy sami możemy sobie z tym
poradzić, tym bardziej, że jeżeli chodzi o gospodarkę wodno – ściekową to VAT odzyskujemy w
całości.
- spotykał się z Panem dr inż. Zyska, odnośnie monitoringu przed inwestycyjnego i oceny
oddziaływania na środowisko w obszarach Natura 2000, pokłosiem tych spotkań jest wizyta Pana
biegłego na sesji, żeby przybliżyć Radnym wyniki badań, które były przeprowadzone.
- spotkał się z Dyrektorem RDOŚ odnośnie zmiany studium. Sprawa jest złożona i będzie wymagała
pewnej pracy, nie uda się tego szybko załatwić.
- gościliśmy Panią Beatę Szydło wraz z delegacją parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości.
- spotkał się z dyrektorem ANR.
- podpisano akt notarialny, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy, odnośnie przejęcia działek na
Szczytnikach. Uzgodniono kwestię finansowania modernizacji sieci kanalizacyjnej i budowy
przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Szczytniki. W tej chwili przygotowujemy
harmonogram, co będzie możliwe w tym roku, a co w przyszłym, bo w ten sposób dla nas te środki
zabezpieczą.
- w związku z tym, że Wojewoda Zachodniopomorski wystąpił do Pani Premier za pośrednictwem
Ministra Administracji odnośnie zawieszenia organów gminy, Wójt Gminy również wystąpił do Pani
Premier za pośrednictwem Ministra i wskazał na znaczne usterki w wystąpieniu Wojewody; Wójt
Gminy ma propozycje od kancelarii prawnych, które wniosek wojewody chcą zaskarżyć do sądu
administracyjnego;
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- odbyły się Dożynki Powiatowe w Ostrowicach, wszyscy bawili się świetnie. Wójt Gminy Wacław
Micewski złożył podziękowania za przygotowanie Powiatowego Święta Plonów (wymieniając
szczegółowo osoby i instytucje).

Punkt 6. Informacja dotycząca możliwości tworzenia instalacji OZE na terenach ochrony przyrody.

Informację przedstawił dr inż. Wojciech Zyska biegły
przyrody.
Biegły dr inż. Wojciech Zyska przedstawił prezentację.

Ministra Środowiska w zakresie ochrony

Pytania zgłoszone po prezentacji:
Przewodniczący Roman Bany zapytał, ile byłoby na naszym terenie tych gatunków powyżej 1%?
Pan dr inż. Wojciech Zyska odpowiedział, że ok. 9 - 10 trzeba byłoby liczyć.
Radna Halina Radlińska zapytała, ile z tych gatunków objętych jest zapisem w czerwonej księdze, bo
te ptaki są chronione specjalnie.
Pan dr inż. Wojciech Zyska policzył i wymienił. W tabeli w prezentacji jest wpisane. To, że jakiś
gatunek jest wpisany do księgi, to każdy może mieć inny status. W gminie to kania ruda co najwyżej,
ale co roku status się zmienia, bo podjęte działania ochronne powodują wzrost populacji, to jest
płynna rzecz.
Pani Anna Opala zapytała, jak to się ma do wiatraków, że rolnicy mają dopłaty z tytułu obszarów
chronionych.
Pan dr inż. Wojciech Zyska odpowiedział, że nad tym czuwa RDOŚ. Tam, gdzie są dopłaty, to tam
RDOŚ nie chce się zgadzać na lokalizację energetyki wiatrowej. Wspomniał o próbach budowy
zespołów wiatraków: pionowa oś a wkoło łopatki, które prawdopodobnie nie będą negatywnie
oddziaływać
i prawdopodobnie również hałas będzie mniejszy. Ze względu na postępujący szybko rozwój w tej
dziedzinie używa sformułowań instalacje a nie elektrownie wiatrowe określając w studium miejsca
budowy. Bardzo szybki postęp w tej dziedzinie powoduje, że należy pozostawić otwarte drzwi dla
możliwości.
Radna Renata Perenc zapytała o odszkodowania za brak możliwości budowy instalacji OZE.
Pan dr inż. Wojciech Zyska odpowiedział, że zapis w ustawie jest, że wojewoda może przyznać
rekompensatę. Ostrowice jako gmina szczególnie „wyróżniona” powinna dostawać środki, bo
pewnych rzeczy nie można tu realizować tak, jak mogą inne gminy, ale bez pomocy prawników i
lokalnych posłów i senatorów się nie da tego przeforsować.
Radna Halina Radlińska stwierdziła, że taka sytuacja i stan Natura 2000 przyczynia się bezpośrednio
do obniżenia dochodów.
Radny Andrzej Bielawski powiedział, że najpierw państwo dopłacało z tego powodu rolnikom do
hektara, ale tylko przez rok i wycofano się z tego.
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Pan dr inż. Wojciech Zyska stwierdził, że patrząc na programy unijna po 2017 roku może się okazać,
że tylko na obszary Natura 2000 będą dopłaty dla rolników.
Pani Elżbieta Kozłowska Dyrektor Zespołu Szkół w Ostrowicach zapytała o metodę liczenia ptaków,
bo między danymi z internetu, chociaż to nie jest wiarygodne źródło danych, a liczbami w prezentacji
są znaczne rozbieżności.
Pan dr inż. Wojciech Zyska odpowiedział, że w internecie są dane sprzed 10 lat. Ptaki lęgowe
wypatruje się i nanosi się na mapę obserwacje lub poszukuje się gniazd – to są dwie równoległe
metody. Na podstawie śpiewających dwóch samców można określić granice ich rewiru lęgowego.
Badania to wiele godzin spędzonych o różnych porach dnia i nocy i te obserwacje składają się na
pewne szacunki (tylko szacunki). Czasami podczas badań ptaki porzucają swoje gniazda, badano dwa
sezony lęgowe. W gminie są gatunki ewidentnie źle zaznaczone. Nie ma bociana naniesionego w
miejscach, gdzie jest od lat. Dane, którymi dysponują instytucje są nie zawsze pełne lub właściwie
pokazane, a to jest ważne, gdy się chce coś budować. Może być problem, bo ktoś powielał pewne
informacje.
Radna Renata Perenc zapytała, czy jak jest negatywna opinia do studium, czy można się odwoływać?
Pan dr inż. Wojciech Zyska odpowiedział, że
odwołania, będzie to bardzo trudne.

RDOŚ daje uzgodnienie, więc nie ma podstaw do

Przewodniczący Roman Bany zapytał, czy dokumenty są weryfikowane, czy można to podważyć?
Pan dr inż. Wojciech Zyska odpowiedział, że trzeba mieć dowody. RDOŚ pracował na dokumentach
archiwalnych nad planem zadań ochronnych. Wczoraj Pani Dyrektor pozwoliła na współpracę
z dyrektorami wydziałów i na przejrzenie dokumentów.
Punkt 7. Pytania i wnioski.
Radna Halina Radlińska zapytała, ile siłowni było planowane w części wschodniej ile w zachodniej, bo
tu usłyszeliśmy, że jedna część jest nam przychylna a druga jest obwarowana nakazami i zakazami.
Wójt Gminy Wacław Micewski odpowiedział, że na terenie Worowa planowano ok. 10 siłowni. Ze
względów ostrożnościowych zakładano realizację ok. 30 na 44 planowanych. Nawet jakbyśmy
zrezygnowali całkiem z Nowego Worowa to byłaby szansa, żeby na tą planowaną ilość wyjść.
Radna Renata Perenc czy może być opinia RDPOŚ na część gminy?
Wójt Gminy Wacław Micewski powiedział, że Radna zadała pytanie, jakby odpowiedź była prosta.
Pan dr inż. Zyska powiedział, że zapisy są niekonstytucyjne w PZO i opierają się na niewiarygodnych
i nierzetelnych SDF-ach, czego Pan biegły nie powiedział wprost, bo musi współpracować z RDOŚ a ja
mogę powiedzieć, bo nie muszę współpracować. Tu mamy podstawę do tego, żeby wystąpić do sądu
administracyjnego o uchylenie PZO ze względu na rażące naruszenie prawa. Występowaliśmy do
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wskazanie miejsc i gatunków chronionych ze względu na
to, że planujemy zmianę studium i RDOŚ odpowiedział, że nie wie, bo to trzeba by było
przeprowadzić badania. Minister zarzucił, że w PZO RDOŚ wykracza poza swoje kompetencje, bo
wprowadza zasady bez delegacji ustawowej, czyli jest podstawa, żeby wystąpić o uchylenie pewnych
zapisów w PZO, które również Minister wskazał, że są niewłaściwe i powinny być zmienione i w tej
chwili RDOŚ przystąpił do zmian PZO. Mamy dwie metody: poczekać aż RDOŚ zmieni PZO i będą mogli
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nam uzgodnić pewne obszary albo poczekać, aż zakwestionują i w sądzie się z nimi boksować - takie
mamy dwie drogi.
Jeżeli niektóre lokalizacje z naszego punktu nie są cenne, to możemy odpuścić (znaczące
oddziaływanie na środowisko). Ale jeżeli mamy ciekawą lokalizację i w naszej ocenie nie ma kolizji, to
można powalczyć dlatego, że wczoraj się dowiedzieliśmy, że te plany były uchwalane w trybie
ekspresowym, bo unia europejska naliczała kary, że nie ma tych planów. Decyzję będziemy
podejmować w stosownym czasie. Naczelnik RDOŚ obiecał, że te badania, które są w ich dyspozycji
Panu inżynierowi udostępni. Nie ma twardego zakazu ustawowego, że nie wolno w parku
krajobrazowym, czy nie wolno w Naturze 2000. Zapis mówi o „znaczącym oddziaływaniu” i ocenie,
czy to znaczące oddziaływanie jest, czy go nie ma. Od każdej decyzji jest tryb odwoławczy i pole
manewru.
Pan dr inż. Wojciech Zyska powiedział, że na pewno Gmina Ostrowice nie będzie jakimś eldorado
wiatrakowym, natomiast można znaleźć kilka miejsc, gdzie tych kilka maksymalnie kilkanaście
wiatraków w miejscach najmniej niekorzystnych można postawić. Rozmawiano z Panią Dyrektor
RDOŚ jakie oni rzeczy by widzieli na terenie gminy. To są propozycje w zakresie agroturystyki,
rozwoju turystyki np. ścieżek nad lasami, wieże widokowe. Gmina ewentualnie dostała by podatek
gruntowy. Każde rozwiązanie turystyczne wymaga ze strony gminy włożenia pieniędzy. To jest obszar
szczególnej ochrony, postępowanie bardzo ostrożne, delikatne, wymagające mnóstwa dokumentacji.
Gmina musi poszukiwać takich inwestycji, gdzie inwestor sfinansuje większość tych działań. Gmina
wzięła na siebie zmianę studium, inwentaryzację, pozwalającą na wyciągnięcie wniosków. Jeżeli
turystyka to trzeba wyliczyć, ile będzie z tego wpływało. Gmina ma szereg zadań, które musi
realizować z budżetu. Może zrobić publiczną dyskusję jak mieszkańcy wyobrażają sobie przyszłość
gminy. Czy gmina będzie istniała, czy nie, to i tak będzie problem. Poszukiwanie źródeł pieniędzy
stałych a niemałych powinno być dla gminy głównym elementem. Widział różne inwestycje np. w
Gryficach wiatrak w środku miasta i takie są przypadki. Z chęcią pomoże np. przedstawi ogólną
ocenę ekspercką. Bez względu na rodzaj inwestycji to procedura trwa dwa lata - każda poważna
inwestycja, która może znacząco oddziaływać na środowisko, ale również turystyczna, to też trzeba
zrobić ocenę odziaływania, trzeba mieć bazę danych, nawet drobniejsze rzeczy w sytuacji obszaru
Natura 2000 wymagają zainwestowania środków przez gminę. Dla gminy Ostrowice energetyka w
różnych formach bardziej rozproszona może być panaceum.
Wójt Gminy Wacław Micewski powiedział, że w niektórych kwestiach może odpuszczamy, ale jak
będziemy się targowali, żeby osiągnąć kompromis, bo z RDOŚ trzeba się targować. W którymś
momencie możemy zrezygnować z czegoś, żeby osiągnąć kompromis. Powiedział Pani Dyrektor
RDOŚ, że jak RDOŚ chce tak bardzo chronić nasze tereny, to niech da nam rekompensatę i nie
musimy nic robić. W sejmie są projekty, wojewoda może przyznać rekompensatę, ale jak nie ma
środków finansowych, to nie musi dać rekompensaty.
Radna Halina Radlińska stwierdziła, że ze stron internetowych dowiaduje się o pewnych rzeczach
i Wojewoda do Pani Premier napisał, że … (Radna odczytała fragment pisma). Z tego co wie, diety są
na tym samym poziomie. Kwota większa to tylko z dodatkowych spotkań radnych a diety nie rosną.
Pan Wojewoda w tym piśmie domyśla się, że gmina nie uzyska akceptu RDOŚ, domyśla się?
Wójt Gminy Wacław Micewski odpowiedział, że napisał o tym do Pani Premier i do Ministerstwa.
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Radna Halina Radlińska, czy prawda, że dług gminy zwiększa się o 70 tys. miesięcznie - wyczytała
to z dsi.
Wójt Gminy Wacław Micewski jest to możliwe, że to są miesięczne odsetki, które spłacamy.
Radna Halina Radlińska odbiera treść udostępnioną na dsi, że była uchwała podnosząca diety, a tak
nie było. Pani Skarbnik niech się wypowie.
Wójt Gminy Wacław Micewski stwierdził, żeby Radna napisała komentarz i to sprostowała.
Radny Zbigniew Puchalski stwierdził, że na koniec września były ustalone terminy naszych
zobowiązań do spłaty, zapytał, jak wygląda sytuacja?
Wójt Gminy Wacław Micewski odpowiedział, że dziś mają być dokumenty wysłane pocztą
elektroniczną. Przez te wypowiedzi Pana Wojewody, niestety, wzrosła trudność w negocjacjach,
bo ktoś się pyta, czy mają z nami negocjować, czy z kimś innym, bo ktoś mówi, że jeżeli ma być
w gminie zarząd komisaryczny, to po co obniżać odsetki, lepiej wziąć tyle, ile się uda wycisnąć.
Odsetki będą obniżone ale negocjacje były utrudnione, również niektóre banki chcą dodatkowych
zabezpieczeń do kredytu np. BOŚ gdzie zostały 2-3 raty chce zabezpieczenia hipotecznego - właśnie
przez te wypowiedzi Wojewody. Działania wojewody spowodowały, że nasza działalność została
utrudniona np. jeżeli chodzi o zakupy już gotówką płacimy a nie przelewami. Wojewoda działa na
szkodę Gminy, więc Wójt napisał w piśmie do Pani Premier, że nie licuje to z funkcją przedstawiciela
rządu RP.
Radny Zbigniew Puchalski z opinii RIO odczytał fragment, że Radni obniżyli stawki podatkowe - tak
ale
w 2013 r. Rozpędzili się i RIO i Wojewoda i jest to jawne kłamstwo. Wojewoda powołuje się na listę
przekazaną przez mieszkańców - wiemy jak wyglądało zbieranie podpisów na terenie Ostrowic polegało na wprowadzaniu ludzi w błąd, co do okoliczności a jest to karalne. Wystąpi z wnioskiem
o udostępnienie informacji publicznej i okazanie list i złoży stosowne zawiadomienie.
Radna Halina Radlińska odczytała fragment pisma dotyczący nie zrealizowania obniżenia diet
radnych i wynagrodzenia organu wykonawczego.
Wójt Gminy Wacław Micewski można podjąć uchwałę i zaprotestować.
Radna Halina Radlińska odnośnie drogi Nowe Worowo – Gawroniec: droga została praktycznie
wyremontowała, poprosiła, aby w imieniu całej Rady złożyć podziękowanie dla Starostwa i Pana
Marszałka Rzepy, bo za jego wkładem doszło do realizacji tego przedsięwzięcia. Poprosiła,
aby przekazać podziękowania na piśmie.

Punkt 8 Podjęcie uchwał.
1) uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Krystyna Kamińska Skarbnik Gminy.
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Radna Bożena Kulicz stwierdziła, że Pan Wójt obiecał spotkanie sołtysów.
Radny Zbigniew Puchalski zapytał, co to ma wspólnego z uchwałą?
Radna Bożena Kulicz odpowiedziała, że tu jest 10 tys. na świetlice w uchwale a sołtysi mają świetlice
u siebie na wioskach.
Radna Halina Radlińska zapytała o zapis: : „deficycie pokrytym pożyczką z budżetu państwa”.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że taki jest montaż finansowy, taki jest uchwalony budżet.
Wójt Gminy Wacław Micewski dodał, że w tamtym roku była podobna sytuacja.
Pani Skarbnik powiedziała, że mamy zobowiązanie do zrefinansowania pożyczką planujemy do końca
roku otrzymać tak jest w planach założone a życie pokaże, to jest plan.
Uchwała Nr IX/46/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok;
Przed głosowaniem nad uchwałą w obradach uczestniczyło 13 Radnych (Radny Andrzej Szynal oraz
Radny Radosław Wiśniewski opuścili salę obrad i pozostali nieobecni do końca Sesji).
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.
Salę obrad opuścił Wiceprzewodniczący Rady Jan Błachuta (nieobecny do końca obrad). Stan
Radnych na sali obrad: 12 Radnych.
2) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości;

Pani Helena Steciuk pracownik Urzędu Gminy przedstawiła projekt uchwały.
Uchwała Nr IX/47/15 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości;
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
W głosowaniu jawnym 12 głosami „za” na 12 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.
Przewodniczący Radny Roman Bany poinformował o zaproszeniu na uroczystą sesję powiatu w dniu
11.11.2015 r. Podziękował Radnym za obecność na spotkaniu z Panią Beatą Szydło.
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Pani Elżbieta Kozłowska Dyrektor Zespołu Szkół w Ostrowicach podziękowała za wsparcie loterii
organizowanej przez szkołę.
Radna Halina Radlińska przypomniała o konieczności wykonania remontu drogi do dużego lasu.
Dziwi się ludziom, bo ta droga jest w fatalnym stanie.
Wójt Gminy Wacław Micewski odpowiedział, że nadwyżki pieniędzy nie mamy.
Radna Halina Radlińska stwierdziła, że nie stać nas na remont, chociaż załatać te dziury.
Wójt Gminy Wacław Micewski odpowiedział, że trzeba oszacować.
Radny Paweł Mroczek zaproponował materiał, który sam zamawiał - 25 ton tego materiału (mielona
cegła) z dowozem to koszt 350 zł i wystarczy na ok. 30 - 40 m drogi.
Wójt Gminy Wacław Micewski powiedział, że jak to niewielkie pieniądze to możemy spróbować.
Radna Halina Radlińska zgłosiła, że na ul. Ogrodowej jest problem z kanalizacją, jest smród.
Radna Bożena Kulicz dodała, że jest okropnie.
Wójt Gminy Wacław Micewski zaproponował zrobić studnię rozprężną wcześniej i położyć kawałek
rurociągu swoimi siłami, żeby ten siarkowodór wcześniej się rozprężał. Sposobem gospodarczym
będziemy chcieli to zrobić, bo 150 zł za m.b. – tyle kosztuje firma.
Wójt Gminy Wacław Micewski poruszył kwestię cmentarza w Nowym Worowie - brakuje miejsc
trzeba się zastanowić, co w tej sytuacji, trzeba obejrzeć tę działkę położoną dalej. Pracownik
przyjedzie i Radni z sołtysem, żeby obejrzeli teren i rozważyli.
Punkt 9. Zamknięcie sesji.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący zamknął
Ostrowice.

IX Sesję Rady Gminy

Protokolant: Kamila Waszczyk

Przewodniczący Rady
Roman Bany
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