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OSTROWICE
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PROTOKÓŁ Nr XVIII/17
Z SESJI RADY GMINY OSTROWICE
W DNIU 25.01.2017 r.
Punkt I. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie quorum.
Komisarz Rządowy dla Gminy Ostrowice Marek Kukie o godz. 1000 otworzył XVIII Sesję Rady
Gminy i powitał wszystkich obecnych na Sesji. Komisarz Rządowy marek Kukie powitał gościa Panią
Dorotę Burek przedstawiciela Fundacji Nauka Dla Środowiska. W Sesji uczestniczyli: Sekretarz Gminy
Janina Januszkiewicz, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, mieszkańcy gminy, pracownicy
Urzędu. Lista obecności sołtysów stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Komisarz Rządowy
Marek Kukie poprosił sołtysów, aby pozostali po sesji, ponieważ przedstawiciel fundacji przedstawi
informację na temat rewitalizacji.
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 przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Ostrowice
na lata 2016 – 2020;
2) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej
współwłasność Gminy Ostrowice służebnością gruntową przechodu i przejazdu;
IV.

Wolne głosy, komunikaty.

V.

Zamknięcie sesji.

Punkt III . Podjęcie uchwał.
1) Uchwała w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Ostrowice
na lata 2016 – 2020;
Pani Edyta Jawdyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej w Gminie Ostrowice na lata 2016 – 2020;
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Komisarz Rządowy Marek Kukie podjął Uchwałę Nr XVIII/98 /17 z dnia 25 stycznia 2017 r. w
sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Ostrowice na lata 2016 – 2020;
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
2) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej współwłasność
Gminy Ostrowice służebnością gruntową przechodu i przejazdu;
Pani Helena Steciuk przedstawiła projekt uchwały sprawie wyrażenia zgody na obciążenie
nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Ostrowice służebnością gruntową przechodu
i przejazdu;
Komisarz Rządowy Marek Kukie podjął Uchwałę Nr XVIII/ 99 /17 z dnia 25 stycznia 2017 r. w
sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy
Ostrowice służebnością gruntową przechodu i przejazdu. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Punkt IV. Wolne głosy komunikaty.
Pani Sylwia Połubiak sołtys sołectwa Siecino zgłosiła w imieniu mieszkańców sprzeciw wobec
planowanego spisywania stanu liczników wody co dwa miesiące zamiast tak jak dotychczas co
miesiąc. Nowy system spowoduje problemy z płatnościami, bo ludzi nie będzie stać na to, aby płacić
co dwa miesiące.
Komisarz Rządowy Marek Kukie rozpatrzymy tę sprawę.
Pan Zbigniew Puchalski mieszkaniec gminy, przewodniczący komisji rewizyjnej zawieszonej Rady
Gminy zapytał, czy odbyły się już spotkania w sołectwach, a jeżeli nie to kiedy się odbędą? Poprzedni
wójt nie dopełnił obowiązku zwołania zebrania wiejskiego w Ostrowicach w związku z rezygnacją
sołtysa Ostrowic. Kiedy zostanie zwołane zebranie w celu wyboru sołtysa? Zimowe utrzymanie dróg
gminnych i chodników – czy zostali wybrani wykonawcy, kto się będzie tym zajmował? Czy Pan
Komisarz zapoznał się już z regulaminem organizacyjnym urzędu i czy jest przewidywana
reorganizacja? Czy została już podjęta decyzja odnośnie gminy.
Komisarz Rządowy Marek Kukie poinformował, że spotkanie z Panem Wojewodą jest przesuwane
ze względu na inne spotkania i obowiązki Wojewody Zachodniopomorskiego i do 14 lutego będzie
ustalony ostateczny termin spotkania. Dopiero po tym spotkaniu będziemy rozmawiać. W kwestii
bieżącego utrzymania dróg - są podpisane umowy z rolnikami i będzie prowadzone odśnieżane na
bieżąco i w miarę możliwości. Regulamin organizacyjny urzędu to sprawa dynamiczna. Zostaną
ustalone zakresy czynności oraz to, jakie stanowiska pozostaną.
Pan Zbigniew Puchalski wcześniej sołtysi mieli wykazy kto i gdzie odśnieża. Dojście do ośrodka
zdrowia wymaga odśnieżenia.
Sekretarz Gminy Janina Januszkiewicz – mieszkańcy muszą zgłaszać do pracownika Urzędu
konieczność odśnieżenia a pracownik kontaktuje się z osobą wykonującą usługę.
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Radna Bożena Kulicz sołtys Bolegorzyna zapytała, kto powinien odśnieżyć chodnik przy drodze
powiatowej? Pani z Urzędu, która się tym zajmuje powiedziała, że powiat powinien się tym zająć.
Dzieci tam wsiadają do szkoły. Kto ma o to dbać?
Komisarz Rządowy Marek Kukie zawsze odpowiedzialny jest właściciel. Sprawdzimy w systemie kto
jest właścicielem tego chodnika.
Radna Bożena Kulicz sołtys Bolegorzyna zapytała o sytuację finansową. Zapytała, na co sołtysi mogą
liczyć w tym roku?
Komisarz Rządowy Marek Kukie stwierdził, że do 20 lutego nie może udzielić odpowiedzi na to
pytanie. Regionalna Izba Obrachunkowa ustali budżet i będzie przekazana informacja dla sołtysów ile
jest pieniędzy na cele sołeckie.
Pan Zbigniew Puchalski zapytał, czy jest możliwość uzyskania projektu budżetu i projektu wpf?
Komisarz Rządowy Marek Kukie odpowiedział, że ustali z radcą prawnym ale nie ma żadnego
problemu.
Pani Sylwia Połubiak sołtys Siecina poruszyła kwestię podcinania drzew i gałęzi przy grodach
powiatowych. Zgłaszano to do Radnego Powiatowego. ZDP miał posprzątać. Kanalizacja jest przez to
zapchana.
Punkt V. Zamknięcie sesji.
Wobec zrealizowania porządku obrad Komisarz Rządowy zamknął XVIII Sesję Rady Gminy
Ostrowice.
Protokolant: Kamila Waszczyk

Komisarz Rządowy dla Gminy Ostrowice
Marek Kukie
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