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P  R  O  T  O  K  O  Ł   Nr I/14 
z pierwszej sesji VII kadencji Rady Gminy 
Ostrówek odbytej w dniu 01 grudnia 2014r. 

w sali narad Urzędu Gminy w Ostrówku w godz. 1000-1215 

 

W sesji uczestniczyło 15 radnych wg załączonej listy obecności: 
1. Arkadiusz Banaś 
2. Piotr Banaś 
3. Krzysztof Graczyk 
4. Krzysztof Karbowiak 
5. Robert Karbowiak 
6. Andrzej Koziołek 
7. Ryszard Kuźnik 
8. Tomasz Łukomski 
9. Adam Nowak 
10. Stanisław Pilarczyk 
11. Marcin Stangret 
12. Andrzej Wojewoda 
13. Wiesław Wojewoda 
14. Sylwester Zienterski 

 
Ponadto w sesji uczestniczyli : 
 
G o ś c i e   z a p r o s z e n i 
 

1. Ryszard Turek     - Wójt Gminy 
2. Lidia Pawlak  - księgowa budżetowa 
3. Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy 
4. Leszek Bak – radny Rady Powiatu 
5. Teresa Niepiekło – Przewodnicząca GKW 

 
S o ł t y s i : 
 

1. Aleksy Buda – sołty sołectwa Bolków 
2. Marek Gajda – sołtys sołectwa Dębiec 
3. Mirosław Polewiak – sołtys sołectwa Dymek 
4. Elżbieta Kwapisz – sołtys sołectwa Janów 
5. Ewa Konieczna – sołtys sołectwa Milejów 
6. Krzysztof Panek – sołtys sołectwa Nietuszyna 
7. Krzysztof Dudaczyk – sołtys sołectwa Niemierzyn 
8. Renata Kośmider – sołtys sołectwa Okalew 
9. Wanda Kępa – sołtys sołectwa Ostrówek 
10. Marianna Pawłowska – sołtys sołectwa Rudlice 
11. Marek Panek – sołtys sołectwa Skrzynno 
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12. Józef Stępień – sołtys sołectwa Wielgie 
13. Marek Nawrocki – sołtys sołectwa Wola Rudlicka 

 
P  u  n  k  t      1 

================= 
 
Pan Stanisław Pilarczyk – senior Rady Gminy - na podstawie artykułu  20  ustęp 2c  ustawy z  
                                           dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, jako senior Rady 
Gminy Ostrówek nowej kadencji otwieram I sesję Rady Gminy Ostrówek. 
           Witam serdecznie Panów radnych, Pana Ryszarda Turka – Wójta Gminy Ostrówek, 
Panią Teresę Niepiekło – przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Ostrówku, Pana 
Mieczysława Pawlaka – Sekretarza Gminy oraz Panie i Panów sołtysów 
             Zgodnie z artykułem 17 ustęp 2 ustawy o samorządzie gminnym, w dniu 16 listopada 
zostało wybranych 15 radnych do Rady Gminy Ostrówek. Listę obecności podpisało  15 
radnych – wobec tego stwierdzam prawomocność obrad I sesji Rady Gminy. 
 

P  u  n  k  t     2 
 
 
Pan Stanisław Pilarczyk - proszę Panią Teresę Niepiekło – przewodniczącą Gminnej Komisji   
                                        Wyborczej w Ostrówku o  przedłożenie informacji o przebiegu i 
wynikach wyborów samorządowych oraz wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego Rady 
Gminy Ostrówek oraz na Wójta Gminy Ostrówek. 
 
Pani Teresa Niepiekło – przewodnicząca GKW - Gminna Komisja Wyborcza w Ostrówku  
                            została powołana przez Komisarza Wyborczego w Sieradzu w składzie : 
Elżbieta Niepiekło – Przewodnicząca; Damian Łyko   - zastępca członkowie :    Joanna 
Zuzewicz; Joanna Stanioch;  Teresa Niciejewska; Danuta Kawecka;  Barbara Ulas 
Rejestracja kandydatów na radnych i na wójta przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. 
Komisja zarejestrowała ogółem 35 kandydatów na radnych i dwóch kandydatów na wójta. 
W okręgu wyborczym nr 1, 8 i 9 zarejestrowano po 1 kandydacie na  radnego, w związku z 
tym w tych okręgach nie było przeprowadzone głosowanie.     
Zgłoszenia kandydatów na radnych dokonało 6  Komitetów Wyborczych. 
               Komisja po otrzymaniu protokołów głosowania od 5 Obwodowych Komisji 
Wyborczych, na podstawie zestawienia wyników głosowania w każdym okręgu wyborczym 
ustaliła wyniki wyborów. 
               W dniu 18 listopada 2014r. Komisja podała do publicznej wiadomości wyniki 
głosowania i wyniki wyborów radnych i wójta poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń 
przed Urzędem Gminy. 
Serdecznie gratulujemy wszystkim wybranym radnym i Panu Wójtowi i życzymy Wam 
owocnej pracy na rzecz Gminy Ostrówek i jej mieszkańców. 
 
Przypadł mi zaszczyt wręczenia państwu zaświadczeń o wyborze na radnego Rady Gminy 
Ostrówek i na Wójta Gminy Ostrówek. 
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P  u  n  k  t     3 
 
Pan Stanisław Pilarczyk - każdy radny obecny na sesji, przed przystąpieniem do  
                                         wykonywania mandatu radnego złoży ślubowanie. 
Ślubowanie odbywać się będzie w ten sposób, że po odczytaniu przez radnego Łukasza 
Pawlika  roty ślubowania, wywołani radni kolejno będą wypowiadać słowo „ślubuję”. 
Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania : „Tak mi dopomóż Bóg”. 
 
Proszę o powstanie radnych i osoby uczestniczące w sesji. Proszę radnego  o odczytanie roty. 
     Następnie radny Łukasz Pawlik odczytał nazwiska radnych w porządku alfabetycznym, a 
każdy radny wypowiedział słowo „ślubuję”, a niektórzy radni dodali zdanie „Tak mi 
dopomóż Bóg”. 
Ślubowanie złożyło 15 radnych. 
 

 
P  u  n  k  t     4 

============ 
Pan Andrzej Wojewoda – szanowna Rado proponuję rozszerzyć porządek obrad dzisiejszej  
                                          sesji o następujące punkty : 

1) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
2) powołanie składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy – podjęcie uchwały, 
3) powołanie składu osobowego Komisji Rewizyjnej – podjęcie uchwały, 
4) wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – podjęcie uchwały, 
5) zmiany w budżecie gminy – podjęcie uchwały. 
6) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ostrówek – podjęcie uchwały, 
7) ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych za udział w posiedzeniach 

Rady i Komisji – podjęcie uchwały. 
 
Pani Lidia Pawlak – księgowa budżetowa – otrzymaliśmy środki z Ministerstwa Finansów dla  
                                szkół i dobrze byłoby dzisiaj dokonać zmian w budżecie.  
 
Pan Stanisław Pilarczyk – kto z panów radnych jest za rozszerzeniem dzisiejszego porządku  
                                          obrad o przedstawione punkty? 
 
Za rozszerzeniem porządku obrad głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Punkty te zostaną rozpatrzone po punkcie 8 dzisiejszego porządku obrad. 
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Przyjęty porządek obrad : 
1. Uroczyste otwarcie obrad I sesji Rady Gminy. 
2. Informacja Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej o przebiegu i wynikach 

wyborów samorządowych. 
3. Złożenie ślubowania przez radnych. 
4. Przyjęcie zasad głosowania wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy. 
5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Ostrówek: 

a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy, 
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej, 
c) ogłoszenie wyników wyborów, 
d) stwierdzenie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. 

6. Przejęcie obrad przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
7. Wybór Wiceprzewodniczącego : 

a)  zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, 
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej, 
c) ogłoszenie wyników wyborów, 
d) stwierdzenie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

8. Złożenie ślubowania przez Wójta 
9. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
10. Powołanie składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy – podjęcie uchwały. 
11. Powołanie składu osobowego Komisji Rewizyjnej – podjęcie uchwały. 
12. Wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – podjęcie uchwały. 
13. Zmiany w budżecie gminy – podjęcie uchwały. 
14. Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Ostrówek – podjęcie uchwały. 
15. Ustalenie zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych za udział w posiedzeniach 

Rady i Komisji – podjęcie uchwały. 
16. Wolne wnioski. 
17. Zamknięcie obrad I sesji Rady Gminy. 

 
 
Pan Stanisław Pilarczyk - wszyscy radni otrzymali wraz z zaproszeniem regulamin  
                                         głosowania dla przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego i 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ostrówek.  
 
Czy panowie radni mają uwagi do przedstawionego regulaminu? 
 
Kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego regulaminu? 
 
Za przyjęciem regulaminu głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
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P  u  n  k  t     5 

Wybór Przewodniczącego Rady Gminy 
a) zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy 

 
Pan Stanisław Pilarczyk - procedura wyboru przewodniczącego Rady uregulowana została w  
                                          artykule 19 ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym, „Rada gminy 
wybiera ze swego grona przewodniczącego, bezwzględną większością głosów, w obecności 
co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym”. W dzisiejszej sesji 
uczestniczy 15 radnych. Proszę o zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady. 
 
Pan Ryszard Kuźnik – zgłaszam kandydaturę radnego Andrzeja Wojewody. 
 
Pan Stanisław Pilarczyk – czy ktoś jeszcze chce zgłosić kandydata? Nikt się nie zgłosił.  
                                          Zamykam listę zgłaszania kandydatów na przewodniczącego Rady 
Gminy Ostrówek. Czy pan Andrzej Wojewoda wyraża zgodę na kandydowanie na 
przewodniczącego Rady Gminy Ostrówek? Radny Andrzej Wojewoda wyraził zgodę.  
 

b) Powołanie Komisji Skrutacyjnej 
 
Pan Stanisław Pilarczyk – proszę o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. 
 
Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono radnych : Wiesława Wojewodę, Łukasza Pawlika oraz 
Krzysztofa Karbowiaka. 
Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. 
 
Pan Stanisław Pilarczyk – kto z panów radnych jest za powołaniem Komisji Skrutacyjnej w  
                                          zaproponowanym składzie? 
 
Za głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Następnie poprosił członków Komisji o ukonstytuowanie się i przystąpienie do pracy. 
 
Pan Stanisław Pilarczyk - ogłaszam 10 minut przerwy w celu przygotowania kart do  
                                          głosowania. 
 
Wznowienie obrad 
 
Komisja Skrutacyjna rozdaje przygotowane karty do głosowania 
 
Komisja Skrutacyjna kolejno odczytała nazwiska radnych, a wyczytani radni kolejno  
wrzucali kartki do urny. 
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Następnie Komisja Skrutacyjna przystąpiła do ustalenia wyniku głosowania i przedstawiła 
protokół w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Pan Łukasz Pawlik – przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – przedstawił wyniki głosowania. 
 
Pan Stanisław Pilarczyk – senior – odczytał uchwałę Nr I/1/2014 Rady Gminy Ostrówek z  
                                           dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego 
Rady Gminy Ostrówek. 
 

P  u  n  k  t     6 
============== 

 
Pan Stanisław Pilarczyk – senior – przekazał dalsze prowadzenie obrad nowo wybranemu 
przewodniczącemu Andrzejowi Wojewodzie. 
 

P  u  n  k  t     7 
=========== 

Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy - proszę o zgłaszanie kandydatów na  
                                          funkcję Wiceprzewodniczącego Rady. 
 
Pan Marcin Stangret – zgłaszam kandydaturę radnego Andrzeja Koziołka 
 
Pan Łukasz Pawlik – zgłaszam kandydaturę radnego Tomasza Łukomskiego 
 
Przewodniczący obrad - zamykam listę zgłaszania kandydatów na Wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy. 
Czy pan Andrzej Koziołek wyraża zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Rady 
Gminy? 
 
Pan Andrzej Koziołek – wyraził zgodę. 
 
 
Czy pan Tomasz Łukomski wyraża zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Rady 
Gminy? 
 
Pan  Tomasz Łukomski – wyraził zgodę. 
 
Przewodniczący obrad – proszę o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. 
 
Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono radnych : Wiesława Wojewodę, Łukasza Pawlika oraz 
Krzysztofa Karbowiaka. 
Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. 
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Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za powołaniem Komisji Skrutacyjnej w  
                                          zaproponowanym składzie? 
 
Za głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Następnie poprosił członków Komisji o ukonstytuowanie się i przystąpienie do pracy. 
 
Komisja Skrutacyjna rozdała przygotowane karty do głosowania 
 
Komisja Skrutacyjna kolejno odczytała nazwiska radnych, a wyczytani radni kolejno wrzucali 
kartki do urny. 
Następnie Komisja Skrutacyjna przystąpiła do ustalenia wyniku głosowania i przedstawiła 
protokół w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Pan Łukasz Pawlik – przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – przedstawił wyniki głosowania. 
 
Przewodniczący obrad -  odczytał uchwałę Nr I/2/2014 Rady Gminy Ostrówek z  
                                        dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy Ostrówek. 
 

P  u  n  k  t     8 
============= 

Przewodniczący obrad – zgodnie z art. 29a ustawy o samorządzie gminnym „Objęcie  
                                        obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady 
gminy ślubowania o następującej treści : 
„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuj ę  , że dochowam wierności prawu, a 
powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności 
mieszkańców gminy” 
Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania :  
„Tak mi dopomóż Bóg”  
 
Proszę wszystkich radnych o powstanie. 
Pan Ryszard Turek – złożył ślubowanie „Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście  
                                   ślubuj ę  , że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd 
sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”- 
„Tak mi dopomóż Bóg”  
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P  u  n  k  t     9 
================ 

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
 

Przewodniczący obrad – proponuję powołać Komisję Uchwał i Wniosków w składzie : radny  
                                      Tomasz Łukomski, radny Adam Nowak, radny Arkadiusz Banaś 
Kto z panów radnych jest za powołaniem Komisji Uchwał i Wniosków w zaproponowanym 
składzie? 
 
Za głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 

P  u  n  k  t     10 
============= 

Powołanie składu osobowego stałych  
Komisji Rady Gminy 

 
 
Przewodniczący obrad – każdy z radnych zadeklarował chęć pracy w stałych komisjach Rady  
                                        Gminy. Zgodnie z § 30 Statutu Gminy Ostrówek radny może być 
członkiem nie więcej niż dwóch stałych komisji. Poproszę Komisję Uchwał i Wniosków o 
przedstawienie projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego stałych Komisji 
Rady Gminy. 
 
Pan Tomasz Łukomski – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                         sprawie powołania składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA  Nr I/3/2014 
 
 

P  u  n  k  t     11 
=============== 

Powołanie składu osobowego Komisji Rewizyjnej 
 

Przewodniczący obrad – przystępujemy do powołania 5 osobowej Komisji Rewizyjnej.  
                                         Proszę o zgłaszanie kandydatów. 
 
Pan Robert Karbowiak – zgłaszam Krzysztofa Karbowiaka oraz Wiesława Wojewodę. 
 
Pan Sylwester Zienterski – zgłaszam radnego Stanisława Pilarczyka. 
 
Przewodniczący obrad – zgłaszam radnego Łukasza Pawlika. 
 
Pan Tomasz Łukomski – zgłaszam radnego Piotra Banasia. 



9 

 

 
Przewodniczący obrad – czy zgłoszeni radni wyrażają chęć pracy w Komisji Rewizyjnej. 
 
Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej. 
 
Pan Tomasz Łukomski – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                           sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 
 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA  Nr I/4/2014 
 

P  u  n  k  t     12 
=============== 

Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
 

Przewodniczący obrad – zgodnie z § 1 ust.2 załącznika nr 4 do Statutu Gminy Ostrówek  
                                         Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada Gminy. 
 
Pan Andrzej Koziołek – na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej proponuję radnego  
                                         Krzysztofa Karbowiaka. 
 
Przewodniczący obrad – czy są inne kandydatury? Nie widzę. Proszę Komisję Uchwał i  
                                          Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. 
 
Pan Tomasz Łukomski – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                          sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA  Nr I/5/2014 
 

P  u  n  k  t     13 
=============== 

Zmiany w budżecie Gminy Ostrówek 
 

Pani Lidia Pawlak – księgowa budżetowa – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w  
                                   budżecie gminy. 
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Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                        uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy? 
 
Za głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 

P  u  n  k  t     14 
============== 

Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy 
 

Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy -       Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 
listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, zwanej dalej „ustawą”, wynagrodzenie 
wójta ustala rada gminy, w drodze uchwały.  
       Stosownie do przepisu art. 36 ust. 3 ustawy  wójtowi przysługuje – oprócz składników 
wynagrodzenia wymienionych w art. 36 ust.2 ustawy (wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za 
wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w związku z przejściem 
na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 
na zasadach określonych w odrębnych przepisach) – także dodatek specjalny. 
     Warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych, w tym zatrudnionych na 
podstawie wyboru oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego określają przepisy 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania 
pracowników samorządowych. 
 W gminie do 15 tys. mieszkańców kwota wynagrodzenia zasadniczego dla wójta mieści się 
w przedziale od 4.200,00 zł do 5.900,00 zł, maksymalny poziom dodatku funkcyjnego wynosi 
1.900,00 zł. 
Natomiast dodatek specjalny zgodnie z § 6  rozporządzenia, o którym mowa w art. 36 ust. 3 
ustawy, przysługuje w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie 
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. 
 
Podjęcie wskazanej uchwały wymagane jest także w przypadku, gdy na stanowisko wójta 
wybrana została ta sama osoba, która poprzednio piastowała to stanowisko. Stosunek pracy z 
wyboru rozwiązuje się z wygaśnięciem mandatu. Zatem z mocy prawa następuje zakończenie 
stosunku pracy wójta poprzedniej kadencji i wygasają także warunki tego stosunku, w tym 
m.in. wynagrodzenie. 
Wynagrodzenie wójta do tej pory wynosiło : 
- wynagrodzenie zasadnicze – 4.500 zł brutto 
- dodatek funkcyjny – 1.600 zł brutto 
- dodatek specjalny – 30% 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – może Wysoka Rada byłaby tak łaskawa i pozostawiła moje  
                                               wynagrodzenie na poziomie jakie miałem do tej pory. 
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Pan Ryszard Kuźnik – uważam, że należy przychylić się do prośby pana Wójta i pozostawić  
                                      na poziomie takim jakie było. 
 
Pan Tomasz Łukomski – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                          sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Ostrówek. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały  
                                         w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Ostrówek. 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr /7/2014 
 

P  u  n  k  t     15 
============= 

Ustalenie zasad otrzymywania i wysokości diet 
za udział w posiedzeniach Rady i Komisji 

 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – w przeciwieństwie do poprzedniej uchwały,  
                                             która była obowiązkowa, tej uchwały nie musicie zmieniać. 
Decyzja należy do Rady. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za tym żeby dokonać zmian w wysokości 
diet dla radnych? 
 
Za wprowadzeniem zmian głosowało – 8 radnych 
Przeciw – 4 radnych 
Wstrzymało się – 3 radnych 
 
Pan Andrzej Koziołek – wnioskuję pozostawienie naszych diety  na tym samym poziomie nie  
                                    zmieniać. 
 
Pan Stanisław Pilarczyk – jeżeli podniesiemy sobie to panu Wójtowi też należałoby podnieść  
                                           wynagrodzenie. 
 
Pan Robert Karbowiak – proponuję radnym podnieść o 100 zł, a panu przewodniczącemu o 
200 zł. 
 
 
 
 
 
 



12 

 

Przewodniczący obrad – pierwszy głosujemy wniosek radnego Andrzeja Koziołka 
- kto z panów radnych jest za pozostawieniem diet na dotychczasowym poziomie? 
 
Za głosowało – 7 radnych 
Przeciw – 8 radnych 
 
- kto z panów radnych jest za podniesieniem diet dla radnych o 100 zł, a przewodniczącemu o 
200 zł? 
 
Za głosowało – 8 radnych 
Przeciw – 7 radnych 
Wstrzymało się – 0 
 
Pan Tomasz Łukomski – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                         sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych 
za udział w posiedzeniach Rady i Komisji. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu 
uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 8 radnych 
Przeciw – 4 radnych 
Wstrzymało się – 2 radnych 
UCHWAŁA Nr /8/2014 
 

P  u  n  k  t     16 
================= 

Wolne wnioski 
 

Przewodniczący Rady Gminy – odczytał list gratulacyjny od Prezydenta RP. 
 
Pan Tomasz Łukomski – jestem zadowolony, że w skład Rady weszło kilka młodych osób.  
                                         Jak co roku będę organizował turniej piłki halowej i radni mogą na 
ten cel przeznaczyć część swojej diety. Później odbędzie się turniej piłki siatkowej. 
 
Pan Łukasz Pawlik – w miarę swoich możliwości wspieram inne organizacje. 
 
Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – musimy uaktualnić skład pocztu  
                                          sztandarowego z dotychczasowego składu pozostali radni Łukasz 
Pawlik oraz Robert Karbowiak. 
Może są osoby chętne, które się same zgłoszą. Potrzebujemy 2 osoby. 
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Pan Arkadiusz Banaś – zgłaszam się do pocztu 
 
Pan Piotr Banaś – zgłaszam się do pocztu 
 
SKŁAD POCZTU SZTANDAROWEGO 
 

1. Łukasz Pawlik 
2. Robert Karbowiak 
3. Arkadiusz Banaś 
4. Piotr Banaś 

 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym  
                                          radni są zobowiązani do złożenia oświadczenia majątkowego w 
ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Dzisiaj panowie otrzymali druki oświadczeń wraz z 
wzorami jak wypełniać oświadczenie. W razie niejasności służymy pomocą. 
 

P  u  n  k  t     17 
=============== 

Zamknięcie obrad I sesji Rady Gminy 
 

Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – dokonał zamknięcia obrad I sesji  
                                          Rady Gminy. 
 
Uchwały stanowią integralną część protokołu. 
 
Na tym protokół zakończono 
 
Protokołowała 
Urszula Zgoda 
insp.ds.samorządowych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


