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RADA GMINY
OSTROWICE
RG.0002.2.2017.KW
PROTOKÓŁ Nr XIX/17
Z SESJI RADY GMINY OSTROWICE
W DNIU 28.02.2017 r.
Punkt I. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie quorum.
Komisarz Rządowy dla Gminy Ostrowice Marek Kukie o godz. 1000 otworzył XIX Sesję Rady
Gminy i powitał wszystkich obecnych na Sesji. W Sesji uczestniczyli: Sekretarz Gminy Janina
Januszkiewicz, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, mieszkańcy gminy, pracownicy Urzędu.
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Punkt II. Przedstawienie porządku obrad.
Komisarz Rządowy Marek Kukie przedstawił porządek obrad sesji:
I.

Otwarcie sesji, powitanie.

II.

Przedstawienie porządku obrad.

III.

Podjęcie uchwał:

1) Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego;
2) Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrowice;
3) Uchwała w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Ostrowice na lata 2017-2024;
4) Uchwała w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
IV.

Wolne głosy, komunikaty.

V.

Zamknięcie sesji.

Punkt III . Podjęcie uchwał.
1) Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego;
Pani Joanna Okoń, pracownik Urzędu Gminy, przedstawiła projekt uchwały w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
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Pani Elżbieta Kozłowska Dyrektor Zespołu Szkół w Ostrowicach zgłosiła pytanie do uchwały,
dotyczące formy wystawienia świadectwa dla ucznia gimnazjum w okresie przejściowym.
Pan Jacek Jaszczyk radca prawny stwierdził, że udzieli odpowiedzi po zapoznaniu się szczegółowo
z nowymi przepisami oświatowymi.
Pani Joanna Okoń pracownik Urzędu wyjaśniła, że to jest projekt uchwały, dotyczący sieci i obwodów
szkolnych. W późniejszym terminie będzie podejmowane kolejne uchwały organizacyjne.
Komisarz Rządowy Marek Kukie podjął Uchwałę Nr XIX/100/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie
projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

2) Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrowice;
Pan Jarosław Waszczyk przedstawił projekt uchwały sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrowice;
Komisarz Rządowy Marek Kukie podjął Uchwałę Nr XIX/101/17 z dnia 28 lutego 2017 r w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Ostrowice. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
3) Uchwała w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Ostrowice na lata 2017-2024;
Pani Urszula Wasiak Kierownik GOPS przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia
do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ostrowice na lata 2017-2024;
Komisarz Rządowy Marek Kukie podjął Uchwałę Nr XIX/102/17 z dnia 28 lutego 2017 r w sprawie
przyjęcia i wdrożenia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Ostrowice na lata 2017-2024; Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
4)

Uchwała w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;

Pani Katarzyna Żołynia przedstawiła projekt uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
Komisarz Rządowy Marek Kukie podjął Uchwałę Nr XIX/103/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie
poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso; Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Punkt IV. Wolne głosy komunikaty.
Pani Marlena Grabowska sołtys Nowego Worowa: teraz jest czas rozwożenia podatku. Chciałam
poinformować Pana Komisarza o krytycznym stanie dróg gminnych. Jest droga asfaltowa i jest dziura
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na dziurze. W zeszłym roku jeszcze można było ominąć, robią się rozlewiska. Współczuję tym
ludziom, którzy tam mieszkają. Codziennie trzeba dojechać do wsi, do sklepu, do szkoły. Nie byłam
w stanie do niektórych gospodarstw dojechać. Można iść na piechotę, ale bałam się o własne
bezpieczeństwo. Przywiozłam kilka zwrotów a zawsze się starałam, żeby było na zero. Poprosiłam,
żeby strażnik gminny przeszedł się czasami po Worowie i mieszkańców zmobilizował o zadbanie o
swoje posesje.
Pani Anna Opala sołtys sołectwa Płocie: drogi są wszędzie dziurawe. U nas bagno się robi. Państwo
Milczarek – katastrofa, bo omijają drogę polną i kolejny zajazd robią. To co mieli wyjeżdżone, to
omijają. Jeszcze można ominą, bo są łąki a nie pole orne.
Pani Bożena Kulicz sołtys sołectwa Bolegorzyn: stwierdziła, że ma uwagi do drogi powiatowej. Droga
powiatowa Nowe Worowo - Kluczewo przez Bolegorzyn. Zrobione są pobocza na Złocieniec. U nas
Nowe Worowo - Kluczewo - brak poboczy, suche gałęzie i głębokie dziury w asfalcie. Na odcinku
Bolegorzyn -- Kluczewo wypływa woda z rowu i leje się na powiatówkę. Drogi gminne są w
opłakanym stanie i jest prośba do strażnika, żeby skontrolował ład i porządek na wiosce po zimie.
Stan jest opłakany. O posesje indywidualne to każdy dba. Tam gdzie są bloki, gminna ziemia i
agencyjna, to Pan strażnik się przejdzie i zwróci na to uwagę, że jest bardzo brudno. Nie wiem jak z
tego wyjdziemy.
Pani Marlena Grabowska sołtys Nowego Worowa: plac zabaw, cmentarz - ludzie nie dbają i później
się dziwią, że jest brudno. Wokół kontenerów na śmieci jest strasznie brudno. Świetlica, plac wokół
świetlicy - chciałaby, żeby jakoś to ogarnąć.
Pani Ewa Jagieła sołtys sołectwa Przytoń poinformowała o problemie w Przytoniu: 2 tygodnie temu
mieszkaniec zgłaszał konserwatorowi sieci wodociągowej, że pękła rura i leci woda na posesji – brak
interwencji w tej sprawie.
Pani Anna Opala sołtys sołectwa Płocie: zgłosiła, że śmieci nie były wywiezione przez firmę.
Pani Marlena Grabowska sołtys Nowego Worowa: słyszała, że jak jest wynajem świetlic, to jakaś
cześć pieniędzy jest przeznaczona na środki czystości. W Worowie jest często wypożyczana świetlica
a my nie mamy środków czystości do mycia okien, podłóg.
Pani Bożena Kulicz sołtys sołectwa Bolegorzyn: u nas to samo. Chyba wszędzie tak jest. Do nas
przyjeżdżają ludzie z całej Europy, z Francji ostatnio byli. Staramy się zrobić porządek wokół świetlicy
sami, ale na wsi jest nieporządek i to wstyd, wizytówka naszego Pojezierza Drawskiego. Chcielibyśmy,
Panie Komisarzu, wiedzieć, jak będzie wyglądała ta sytuacja? Jak my mamy dalej żyć i działać? Co
z nami będzie? Czekamy, czekamy i czekamy. Ludzie się pytają, nie chcą tak dalej żyć, maja dosyć.
Młodzi uciekają i mówią, że tu nie chcą wracać. Starzy albo umierają, albo nawet im się wyjść nie
chce. Pamiętają te czasy, kiedy wychodzili, było czysto, ładnie, kwiaty, a dzisiaj?
Pani Anna Opala sołtys sołectwa Płocie: obiecał Pan spotkania w wioskach i na tym się skończyło.
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Komisarz Rządowy Pan Marek Kukie wyjaśnił, że te spotkania będą pod warunkiem, że będzie
wiedział, jakie są decyzje rządu odnośnie Gminy Ostrowice. Zaplanowane jest spotkanie z Panem
Wojewodą w tą sobotę i nie ma na razie żadnych wiążących decyzji.
Pani Anna Opala sołtys sołectwa Płocie: mieszkańcy pytają nas, a co my mamy im mówić?
Komisarz Rządowy Pan Marek Kukie: Proszę Państwa, jakakolwiek decyzja byłaby podjęta, to nie
jest prosta decyzja, niosąca za sobą pewne rozwiązania prawne, które należy przemyśleć dokładnie i
tutaj pośpiech nie jest wskazany, bo to są nieodwracalne decyzje.
Pani Anna Opala sołtys sołectwa Płocie: może by Pan posłuchał głosu mieszkańców i miał jakieś
wyobrażenie, bo oczywiście mamy różne poglądy na naszą gminę. Nie można się trzymać ani jednej
strony, ani drugiej. Trzeba posłuchać co ich boli i z czym to się będzie wiązało. Czy zostajemy czy
łączymy się z kimś, nie ważne, ale co ich ewentualnie może czekać, bo będzie dobrze, jak pójdziemy
do Drawska, będzie źle, jak pójdziemy do Drawska - każdy ma różne poglądy.
Pani Bożena Kulicz sołtys Bolegorzyna: wkoło wioski z innych gmin działają, czy to „Działaj lokalnie”,
czy organizują szkolenia, czy organizują „Mikołajki”, czy „Dzień kobiet”. My – zero. Sołtysi macie się
odzywać. Ludzie naprawdę są zniechęceni i są głosy, że nasza gmina nie ma racji bytu. Proszę
powiedzieć, skąd weźmiemy pieniądze, skąd podatki, skoro nie mamy przemysłu i nie będziemy mieli.
Sam urząd gminy się utrzyma a my mieszkańcy co? I mieszkańcy mówią tak: podatki są podnoszone,
zaraz pójdzie w górę woda, zaraz pójdą śmieci i na okrągło podwyżki, podwyżki i bieda dalej.
Komisarz Rządowy Pan Marek Kukie: sytuacja jaka jest, taka jest i Państwo doskonale wiecie, że ona
powstawała przez lata takiej polityki a nie innej. Nie jest zadaniem Komisarza osądzanie byłego wójta.
Musicie się Państwo uzbroić w cierpliwość, bo decyzja nie jest prosta i będzie nieodwołalna. Głos
w konsultacjach społecznych na pewno będzie brany pod uwagę. Myślę, że głosy chyba rozkładają się
mniej więcej po połowie: jedni za likwidacją gminy, jej przyłączeniem, inni za tym, żeby gmina została
zachowana. Natomiast jest to bardzo ważny czynnik, ale też nie jedyny, który będzie brany pod
uwagę.
Pani Anna Opala sołtys sołectwa Płocie: część ludzi nie wie z czym to się wiąże. Jeżeli nas połączą
z jakąś gminą, to mieszkańcy nie wiedzą, jakie konsekwencje będzie przeciętny mieszkaniec ponosił
albo odwrotnie przeraźliwie się boją, że już nic nie załatwią. Nie wiedzą. Jak się spytam mieszkańca,
kiedy był w gminie – dwa lata temu, podatek sołtys przyniesie, nie ma potrzeby, ale musiałby
dojeżdżać do Drawska. Pytam się kiedy ostatnio był w Drawsku - miesiąc temu, bo był w KRUS-ie,
samochód musiał rejestrować i w Urzędzie Skarbowym. Wbrew pozorom trzeba pokazać co stracą a
co zyskają. Gmina zostanie, to nie będzie żadnych inwestycji przez 50 lat, drogi będziemy mieli po
kolana. Trzeba powiedzieć, że może zostać, ale jakie konsekwencje będą dla nas, dla mieszkańców,
nie dla urzędników. Często mówią tak: „my tu cierpimy, mamy dziurawe drogi, a w gminie czy coś się
zmieniło? Ciepło mają” Tylko powtarzam, to nie są moje opinie. Nikomu się krzywda nie stała, poza
wójtem i też pensje bierze i sobie siedzi w ciepłym domku. To są głosy, które do mnie przychodzą.
Niczego nie ma, nic się nie dzieje, bo nie ma środków na nic. Na projekty trzeba mieć wkład własny.
Nie napiszę programu, bo nie ma. A są możliwości i można by było coś dla ludzi zorganizować. Swoich
pieniędzy nie wyłożę, już nie tym razem.
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Komisarz Rządowy Pan Marek Kukie: żeby było jak najmniej gdybań, domysłów, dlatego te wszystkie
spotkania będą wtedy, kiedy będzie podjęta decyzja i wtedy będą Państwo informowani co dalej, co
dla każdego z mieszkańców to oznacza. Bo teraz jeśli się spotkamy, to ja nie jestem w stanie Państwu
powiedzieć czy idziemy w prawo, w lewo, czy prosto To nic nie wniesie do dyskusji.
Pani Anna Opala sołtys sołectwa Płocie: może Pan przekonać nieprzekonanych w jedną albo w
drugą stronę. Zostaniemy jako gmina, dostaniemy 50 mln pożyczki, będziemy ją spłacać, ale
ponieważ nie ma dochodów, nie będzie nic innego poza bieżącym funkcjonowaniem.
Komisarz Rządowy Pan Marek Kukie: dlatego to wszystko, co Pani mówi jest brane pod uwagę przy
podejmowaniu decyzji.
Pani Anna Opala sołtys sołectwa Płocie: ja to wiem, ale musi Pan trafić do mieszkańca, bo ja nie
wytłumaczę, że dla nich się generalnie nic nie zmieni poza tym, że będzie w dowodzie Burmistrz
Drawska Pomorskiego. Tyle się zmieni. Zostanie, przykładowo, w tym budynku opieka społeczna, bo
oni tak naprawdę przyjeżdżają do opieki społecznej, czy zostanie ktoś, kto od nich te papiery
odbierze.
Komisarz Rządowy Pan Marek Kukie: na te wszystkie pytania będą udzielone odpowiedzi, ale
w momencie decyzji.
Pani Elżbieta Kozłowska Dyrektor Zespołu Szkół: dzisiaj nikt nie wie, czy będzie tak, czy tak.
Pani Anna Opala sołtys sołectwa Płocie: dlatego się ludzie boją, my już czekamy naprawdę długo.
Pani Bożena Kulicz sołtys Bolegorzyna: chcemy, żeby to się już skończyło.
Pani Elżbieta Kozłowska Dyrektor Zespołu Szkół:
ale to się nie skończy. Trzeba to ludziom
powiedzieć. Obojętnie, jaka będzie decyzja podjęta, to to się nie skończy tak przez rok. Nawet gdyby
do Monako nas przyłączyli, to też się nie zmieni, bo nie będą nam dawać pieniędzy o tak sobie.
Pani Bożena Kulicz sołtys Bolegorzyna: mieszkańców to nie interesuje. Mieszkańcy mówią: ja podatki
płacę, mnie to nie obchodzi. Proszę przyjść i posłuchać, co mówią.
Komisarz Rządowy Pan Marek Kukie: magiczne słowo „ja płace podatki” - to tak nie działa. Nie są to
pieniądze, które by wpływały w znacznym stopniu do budżetu i byłyby automatycznie przekazywane
na inwestycje. Nie przekłada się ilość wpływów na koszt wykonanej danej rzeczy, czy usługi. W
kwestii uporządkowania terenu i roli straży gminnej – te butelki same się nie rozbijają. Społeczeństwo
takie jest, są osoby, które potrafią u siebie posprzątać a za płot wyrzucić. Strażnik będzie się
pokazywał i będzie działał prewencyjnie. Przyjąłem wszystkie uwagi. To co najważniejsze, co dalej z
gminą Ostrowice, niezwłocznie po uzyskani informacji wiążącej zostanie ona przekazana. Konsultacje
społeczne to obligatoryjny obowiązek. One będą musiały zostać przeprowadzone, będziemy wiedzieć
o czym mówimy i co się z tym wiąże.
Pani Anna Opala sołtys sołectwa Płocie: jak długo możemy czekać?
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Komisarz Rządowy Pan Marek Kukie: nie jestem w stanie powiedzieć.

Punkt V. Zamknięcie sesji.
Wobec zrealizowania porządku obrad Komisarz Rządowy zamknął XIX Sesję Rady Gminy
Ostrowice.
Protokolant: Kamila Waszczyk

Komisarz Rządowy dla Gminy Ostrowice
Marek Kukie
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