Protokół Nr XI/2015 z 30.12.2015 r.

RADA GMINY
OSTROWICE
RG.0002.8.2015
PROTOKÓŁ Nr XI/15
Z SESJI RADY GMINY OSTROWICE
W DNIU 30.12.2015 r.
Punkt 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Bany o godz. 1000 otworzył XI 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. Następnie Przewodniczący Rady Roman Bany przedstawił porządek obrad
Sesji:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1)
2)
3)
4)
5)

Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.
Pytania i wnioski.
Podjęcie uchwał:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r;.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ostrowice na lata 2015-2034;
w sprawie dodatkowego zabezpieczenia spłaty długu z tytułu wykupu wierzytelności;
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej;
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2016 r.;
6) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Ostrowice
na rok 2016;
7) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ostrowice na
rok 2016;
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8) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020;
9) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ostrowice na lata 2016
– 2018;
VII.
Wolne głosy, komunikaty.
VIII.
Zamknięcie sesji.
IX.
Zamknięcie sesji.

Punkt 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
Przewodniczący Rady Roman Bany poinformował, że protokół z Sesji X, która odbyła się
19.11.2015 r. był dostępny w biurze Rady i Radni nie wnieśli zmian. Radni w głosowaniu jawnym
15 głosami „za” przyjęli protokół z X 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:
- modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytniki - zadanie, które zostało wprowadzone
do budżetu - I etap tego zadania został zrealizowany, odbiór został dokonany, protokoły podpisano;
Agencja przekazała środki finansowe i dziś trafią na konto wykonawcy; 100% tego zadania finansuje
Agencja;
- uczestniczył w posiedzeniu LGD; wybrano władze stowarzyszenia, które będzie dysponowało
środkami unijnymi. W radzie jest 17 przedstawicieli sektora rybackiego, z każdego sektora jest
określony parytet, środki będą przydzielone na każdą gminę. Ok. 50% środków będzie przeznaczone
dla podmiotów na rozwój przedsiębiorczości. Podmiot może pozyskać 60 tys. na samozatrudnienie
i 2 lata trzeba tą działalność utrzymać. Strategia musi być zaakceptowana przez zarząd województwa;
Z PO RYBY ok. 200 tys. będzie przeznaczone na rozwój samozatrudnienia. Istotą jest to, że ok. 50%
środków będzie przeznaczone na samozatrudnienie;
- odbyło się spotkanie noworoczne w Szczecinie z arcybiskupem i biskupem pomocniczym,
uczestniczył w nim nowy wicewojewoda, wojewoda, marszałek, członkowie zarządu województwa;
- uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Powiatowego OSP w Świerczynie z udziałem naszych
przedstawicieli i przedstawicieli poszczególnych jednostek OSP z gminy. I część spotkania to
posiedzenie zarządu a II to spotkanie opłatkowe;
- odbyło się otwarcie drogi powiatowej Gawroniec - Nowe Worowo. Inicjatorem był zarząd powiatu.
Miejsce otwarcia było wskazane przez Dyrektora Zarządu Dróg w tym samym dniu.
Radna Halina Radlińska zgłosiła zastrzeżenia, że nie było informacji, gdzie dokładnie będzie i odbyło
się wcześniej, bo o 13 już było po wszystkim.
- odnośnie przygotowania programu postępowania naprawczego – taki program jesteśmy
zobowiązani przygotować. W związku z przygotowaniem kierunków działań do programu
postępowania naprawczego Wójt wystąpił do nowych władz państwowych, ponieważ zmieniają się
przepisy i kierunki działań zapisane w programie muszą być spójne z systemem prawnym i zmianami
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w kraju. Oczekujemy na odpowiedź. Planowane jest przedsięwzięcie gospodarcze, mające przynieść
efekty i wpływy do budżetu. Analiza ekonomiczno - techniczna będzie przygotowana w ciągu 2-3
tygodni. Te terminy nie powodują znaczącej kolizji, gdyż zapytał Prezesa RIO, czy termin opracowania
planu może być ewentualnie przesunięty, aby przygotować wiarygodne dokumenty. Prezes nie widzi
przeszkód do wydłużenia terminu. Wstępnie ten termin z Panem Prezesem został przesunięty do 12
lutego.
- odbył się przetarg na odbiór i transport odpadów z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy
Ostrowice, do którego przystąpiły 3 firmy: Eko - Fiuk, Remondis, Konsorcjum ZUK Złocieniec. Wygrał
Eko - Fiuk. Zaoferowana cena jest niższa niż poprzednio, bo jest to 286,19 zł brutto za tonę. Remondis
oferował 345 zł a ZUK 594 zł brutto za tonę. To jest cena odpadów za tonę w Słajsinie, natomiast
mieszkańcy płacą miesięcznie, niezależnie od tego ile wyprodukują. Opłata jest stała a my w
zależności od tego ile będzie śmieci musimy zapłacić. Opłata śmieciowa ma charakter ryczałtowy a
gmina płaci za tonę. Okaże się jak cena przełoży się na wpływy od mieszkańców ale dobrze, że cena
jest mniejsza. Okaże się jak to się przełoży na stawkę.
Radna Halina Radlińska poinformowała, że kosze Remondis zostały zabrane z posesji.
Wójt Gminy Wacław Micewski odpowiedział, że firma która wygrała ma wykaz posesji i musi
uzupełnić swoje pojemniki. Jak gdzieś zostaną pominięte, to trzeba to zgłaszać.

Punkt 5. Pytania i wnioski.
Radny Zbigniew Puchalski poprosił o informację dla Radnych, sołtysów z realizacji wniosków Komisji
Doraźnej z remontów dróg, co zostało zrealizowane, a co dopiero zostanie zrealizowane.
Punkt 6 Podjęcie uchwał.

1) uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Krystyna Kamińska Skarbnik Gminy.
Radna Halina Radlińska zapytała o zapis” z instytucji finansowych” – jakich?
Skarbnik odpowiedziała, że z MW Trade Wrocław. Zapis jest uzgodniony z RIO, deficyt był planowany.
Uchwała Nr XI/56/15 Rady Gminy Ostrowice z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2015 rok;
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
W głosowaniu jawnym 13 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” na 15 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 zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ostrowice na lata
2015-2034;
Projekt uchwały przedstawiła Pani Krystyna Kamińska Skarbnik Gminy.
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Uchwała Nr XI/57/15 Rady Gminy Ostrowice z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ostrowice na lata 2015-2034;
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
W głosowaniu jawnym 12 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących się” na 15 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 dodatkowego zabezpieczenia spłaty długu z tytułu wykupu
wierzytelności;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Krystyna Kamińska Skarbnik Gminy.
Radna Halina Radlińska zapytała, czy kwoty w uchwale, to są kwoty do spłaty, czy wartość działek?
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że kwoty rat są niższe od wartości działek, zostały 2 raty do spłaty po
186.980,00 zł.
Radna Halina Radlińska zapytała, czemu mamy dawać większe zabezpieczenie a nie do kwoty, którą
jesteśmy winni?
Wójt Gminy Wacław Micewski wyjaśnił, że banki żądają różnego zabezpieczenia, czasami 150%,
czasami 200%. Bank jest w tej sytuacji silniejszy. Dzięki działaniom Wojewody bank zażądał
dodatkowego zabezpieczenia.
Skarbnik Gminy dodała, że spłacamy to zobowiązanie od 2005 r., to już końcówka.

Uchwała Nr XI/58/15 Rady Gminy Ostrowice z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie dodatkowego
zabezpieczenia spłaty długu z tytułu wykupu wierzytelności;

Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
W głosowaniu jawnym 13 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” na 15 Radnych
uczestniczących w Sesji Rada podjęła przedstawioną uchwałę. Przewodniczący Rady Roman Bany
stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.
Z sali obrad wyszedł Radny Radosław Wiśniewski. Stan Radnych na sali obrad: 14.
4) uchwała w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej;

Pracownik Urzędu Gminy Pani Katarzyna Żołynia przedstawiła projekt uchwały.

Uchwała Nr XI/59/15 Rady Gminy Ostrowice z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia
wysokości stawek opłaty targowej;
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
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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 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2016 r.;
Projekt uchwały przedstawiła Pani Edyta Jawdyńska pracownik Urzędu Gminy.

Uchwała Nr XI/60/15 Rady Gminy Ostrowice z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.;

Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” na 14 Radnych uczestniczących w Sesji Rada podjęła
przedstawioną uchwałę. Przewodniczący Rady Roman Bany stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi
ona załącznik do niniejszego protokołu.
6) uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
Problemów Alkoholowych Gminy Ostrowice na rok 2016;

i Rozwiązywania

Projekt uchwały przedstawiła Pani Janina Januszkiewicz Sekretarz Gminy.

Uchwała Nr XI/61/15 Rady Gminy Ostrowice z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Ostrowice
na rok 2016
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 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy
Ostrowice na rok 2016;
Projekt uchwały przedstawiła Pani Janina Januszkiewicz Sekretarz Gminy.

Uchwała Nr XI/62/15 Rady Gminy Ostrowice z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ostrowice na rok 2016;
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
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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.

8) uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Urszula Wasiak kierownik GOPS w Ostrowicach.

Uchwała Nr XI/63/15 Rady Gminy Ostrowice z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2016 – 2020;
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.
9) uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ostrowice
na lata 2016 – 2018;
Projekt uchwały przedstawiła Pani Urszula Wasiak kierownik GOPS w Ostrowicach.

Uchwała Nr XI/64/15 Rady Gminy Ostrowice z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ostrowice na lata 2016 – 2018;
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.
Wójt Gminy Wacław Micewski poinformował, że firma Eko – Fiuk dziś i jutro będzie uzupełniać swoje
pojemniki na odpady.
Pan Zdzisław Gładosz mieszkaniec gminy, powiedział, że kieruje pytanie do Wiceprzewodniczącego:
czy to jest prawda, że Wójt Gminy zaciągnął pożyczkę w wysokości 425 tys. zł?
Wiceprzewodniczący Rady Jan Błachuta zapytał, dlaczego akurat do niego to pytanie jest
skierowane. Pani Skarbnik przedstawiała.
Skarbnik Gminy na pokrycie deficytu.
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Pan Zdzisław Gładosz: co się stało z tą pożyczką?
Wiceprzewodniczący Rady Jan Błachuta jest przeznaczona na dofinansowanie niektórych działań.
Dlaczego Pan mnie przepytuje jak uczniaka?
Pan Zdzisław Gładosz stwierdził, że za to bierze Wiceprzewodniczący pieniądze, proszę
odpowiedzieć, łaski Pan nie robi, na co zostały przeznaczone te pieniądze?
Przewodniczący Rady Roman Bany: proszę nie dyscyplinować Radnych.
Pan Zdzisław Gładosz stwierdził, że jest obywatelem, ma prawo zadawać pytania, tak stanowi
ustawa, niestety, ale Radny musi mu odpowiedzieć. Pyta Wiceprzewodniczącego, bo jest następną
kadencję, na pewno jest dobrze wdrożony w tą sytuację finansową.
Wiceprzewodniczący Rady Jan Błachuta: podejrzewam, że gorzej od Pana. Pan lepiej.
Pan Zdzisław Gładosz do Wiceprzewodniczącego: to nie PGR jest, to nie owczarnia.
Przewodniczący Rady Roman Bany: proszę powściągnąć swoje uwagi.
Pan Zdzisław Gładosz stwierdził, że w takim razie pyta Przewodniczącego Rady: na co zostały
przeznaczone te pieniądze?
Przewodniczący Rady Roman Bany
w budżecie na 2015.

odpowiedział, że na spłatę deficytu, tak jest w zmianach

Pan Zdzisław Gładosz stwierdził, że zobowiązania gminy wynoszą ponad 36 mln zł, Czy jeszcze te
pieniądze do Zarządu Województwa też sobie liczycie, prawie 3 mln? To jest chyba teraz w NSA. Czy
wliczacie te pieniądze?
Przewodniczący Rady Roman Bany: odpowiedział, że wszystkie pieniądze są wliczone, nie ma
żadnych tajnych kont.
Pan Zdzisław Gładosz, mieszkaniec gminy: tam jest 3 mln do zarządu województwa. Chciałby się
dowiedzieć czy te pieniądze są wliczone. Tej sumy nie było. Czyli nie wliczacie?
Przewodniczący Rady Roman Bany: gmina nie może ukrywać żadnych dochodów innych. Wszystkie
pieniądze są wykazane w budżecie i w poprawce do budżetu na 2015. One są wliczone do działu, do
którego są przypisane i one są tam wykazane.
Pan Zdzisław Gładosz mieszkaniec gminy, stwierdził, że dla niego na dziś dług gminy to 39 mln, bo 36
zobowiązania i prawie 3 mln. Czy pierwszy przetarg przyniósł jakiś skutek - chodzi o sprzedaż długu?
Ogłoszony był przetarg na 24 mln. Co zamierzacie teraz zrobić, wiecie, że lada moment będzie
komisarz, mamy najnowsze wiadomości, korespondujemy. Kredyt z Magellana został przeniesiony do
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banku do Wrocławia. Oni mają z wami problem, bo nie mogą wejść, jak wszedł bank BOŚ na
nieruchomości, bo wartość dóbr gminy nie zabezpiecza, ale liczą na przyłączenie gminy do Drawska.
Jako obywatel Ostrowic nie chciałbym, aby ta gmina, powiedziałem przy Ministrze, chciałby tu
mieszkać, ale dzięki wam ta gmina zniknie. Na sesji wszyscy się cieszą i śmieją. Nigdy nie słyszał na
temat gminy złych wypowiedzi. A teraz przeczyta to co piszą. Pan Zdzisław Gładosz odczytał ze stron
internetowych wypowiedzi internautów. Stwierdził: ”Nie chciałbym, poprzez wasze działania, żeby
takie obelgi były pod adresem gminy, nie stwarzajcie takiej sytuacji, żeby tak o nas pisali”. Jest za
tym, żeby gmina pozostała i żeby się dobrze działo. Zwrócił się do Przewodniczącego Rady: „ jest Pan
dobrym fachowcem, 3-4 miesiące trzeba czekać żeby się do Pana dostać, dlaczego nie przeniesie Pan
tego na niwę gminy?”
Przewodniczący Rady Roman Bany: to jest moja prywatna działalność.
Radna Renata Perenc zgłosiła, że kasztan u Pani Adler stanowi zagrożenie, mieszkanka chce wyciąć
to drzewo. Zgłosiła również konieczność naprawy mostku na ul. Bocznej w Nowym Worowie.
Wójt Gminy Wacław Micewski odpowiedział na zadane pytania:
- odnośnie wycięcia kasztana - sprawdzimy, jak jest zagrożenie, to można będzie to zrobić w trybie
pilnym;
- mostek na ul. Bocznej – sprawdzimy;
- odnośnie przetargów, które wzbudziły dożo emocji a wynikały stąd, że negocjowaliśmy wydłużenie
terminu spłaty - w programie postępowania naprawczego zakładano pożyczkę z budżetu państwa,
nie otrzymaliśmy pożyczki, więc musiała być prolongata terminów. Przetarg nie doszedł do skutku,
ponieważ procedowana będzie ustawa o podatku od czynności bankowych i quasi bankowych i firmy
nie były gotowe wypracować oferty, bo nie było wiadomo, czy do całej transakcji nie trzeba będzie
dołożyć, bo jeżeli nie są znane obciążenia podatkowe i ustawa jest w przygotowaniu, to firmy nie były
w stanie przygotować oferty przetargowej. I i II przetarg z tego względu nie doszedł do skutku. Nie
ma żadnego zagrożenia dla gminy, będziemy negocjowali terminy, żeby były dostosowane do
nowego programu postępowania naprawczego;
Wójt Gminy Ostrowice Wacław Micewski podziękował wszystkim za współpracę ze względu na
kończący się rok. Stwierdził, że dziękuje również opozycji i nawet, jeżeli niektóre uwagi są głupie,
trzeba na nie reagować, niestety niektóre były obraźliwe i nie na miejscu, ale to świadczy to o tych
osobach wypowiadających się. Życzył dobrych wrażeń i żeby nasz wizerunek zaczął się poprawiać, na
co są szanse, gdyż na szczęście wielu ludzi pozytywnie ocenia nasze działania.
Przewodniczący Rady Roman Bany życzył więcej optymizmu na nowy rok i szacunku do siebie
nawzajem.

Punkt 9. Zamknięcie sesji.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący zamknął XI Sesję Rady Gminy
Ostrowice.
Protokolant: Kamila Waszczyk
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