
P R O T O K Ó Ł  XIII/2016 
z sesji Rady Gminy Ostrówek 

odbytej w dniu 31 marca 2016r. 
 

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. Łukasz Pawlik 
10. Stanisław Pilarczyk 
11. Marcin Stangret 
12. Czesław Warszawski 
13. Andrzej Wojewoda 
14. Wiesław Wojewoda 
15. Marek Nawrocki 

 
Ponadto w sesji uczestniczyli : 
 
Goście zaproszeni; 

1. Ryszard Turek – Wójt 
2. Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy 
3. Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy 
 

 
Sołtysi : 

1. Aleksy Buda – sołtys 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 Dudaczyk – sołtys sołectwa Niemierzyn 
7. Krzysztof Panek – sołtys sołectwa Nietuszyna 
8. Renata Kośmider – sołtys sołectwa Okalew 
9. Halina Haladyn – sołtys sołectwa Ostrówek 
10. Marianna Pawłowska – sołtys sołectwa Rudlice 
11. Marek Panek – sołtys sołectwa Skrzynno 
12. Józef Stępień – sołtys sołectwa Wielgie 
13. Marek Nawrocki – sołtys sołectwa Wola Rudlicka 

 



P  u  n  k  t     1 
============== 

Otwarcie obrad XIII sesji Rady Gminy 
 

Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy dokonał otwarcia obrad XIII sesji  
                                             Rady Gminy Ostrówek. Powitał przybyłych radnych, gości 
zaproszonych oraz sołtysów.  
 

P u n k t     2 
============= 

Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji 
 
Przewodniczący obrad – proponowany porządek obrad dzisiejszej sesji wszyscy radni  
                                        otrzymali. Czy są uwagi?  
Kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Protokoły z sesji są wyłożone do wglądu, , czy są uwagi. 
Jeżeli nie będzie uwag to uważam, że zostały przyjęte bez uwag. 
 
Porządek  obrad  : 

1. Otwarcie  obrad XIII sesji  Rady  Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z  sesji Rady Gminy. 
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
4. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami. 
5. Informacja z działalności Komisji. 
6. Interpelacje radnych. 
7. Zmiany w budżecie gminy – podjęcie uchwały. 
8. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek  – podjęcie uchwały. 
9. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrówek w 2016 roku – podjęcie uchwały. 
10. Określenie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej – podjęcie uchwały. 
11. Przyjęcie sprawozdania rocznego merytorycznego z działalności ŚDS w Ostrówku za 

2015 rok. 
12. Przyjęcie sprawozdania z Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za 

2015 rok. 
13. Wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz 

sołecki – podjęcie uchwały. 
14. Informacja z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego. 
 
 



15. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego za 2015 rok. 

16. Zmiany w Statucie GOPS – podjęcie uchwały. 
17. Określenie kryteriów rekrutacji stosowanych dla kandydatów do klas pierwszych w 

postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i publicznego 
gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrówek – podjęcie 
uchwały. 

18. Ustalenie kryteriów rekrutacji, liczby punktów za [poszczególne kryteria oraz 
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych 
prowadzonych przez Gminę Ostrówek – podjęcie uchwały. 

19. Wolne wnioski i zapytania. 
20. Zamknięcie obrad  XIII  sesji Rady Gminy. 

 

P  u  n  k  t     3 
================== 

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
 

Przewodniczący obrad – do Komisji Uchwał i Wniosków proponuję powołać radnych :  
                                           Piotra Banasia, Krzysztofa Graczyk oraz Marka Nawrockiego. 
Kto z panów jest za powołaniem Komisji Uchwał i Wniosków w przedstawionym składzie? 
 
Za głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 

P  u  n  k  t     4 
=============== 

Informacja z działalności Wójta 
 

Pan Ryszard Turek – Wójt Gminy – w ślad za uchwałą z 30 grudnia 2015 roku na wykonanie  
                                    nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego na wniosek Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów podpisaliśmy umowę z 
panem Piotrem Ulrichem firmy UNIGLOB na opracowanie wyżej wymienionego dokumentu. 
Obecnie trwają prace związane z naniesieniem wniosków mieszkańców i instytucji do 
projektu studium, 
2)  1 lutego 2016r. rozstrzygnięty został konkurs na zadania z zakresu kultury fizycznej i  
       sportu. Podpisane zostały też umowy z UMKS Ostrowia na upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu na kwotę 35 tys. zł. Oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy 
Ostrówek na organizację zawodów sportowych dla uczniów szkół podstawowych z terenu 
Gminy Ostrówek – 5 tys. zł, 
3) w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę 
wyłoniona została firma p. Janusza Gruberskiego z Borków (Kamińskie) na wykonanie 
otworu studziennego w Ostrówku. Kwota brutto 122.717,10 zł. Otwór został wykonany do 



połowy marca gł. 80m śr. 30 cm. Studnia została oczyszczona, sprawdzona pod względem 
wydajności i jakości wody. Wzmożone zostały prace nad projektem modernizacji hydroforni 
w Ostrówku. Obecnie trwa oczyszczanie studni na hydroforni w Wielgiem. 
4)  podpisaliśmy umowę z firmą Ekodialog z (Zalesia Górnego) na opracowanie : Aktywizacji 
Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2016-2032 za kwotę 20 tys. zł 
brutto do której złożony został wniosek do WFOŚiGW na dofinansowanie na kwotę 18 tys. 
zł. oraz druga umowa z tą samą firmą na opracowanie: Planu gospodarki niskoemisyjnej na 
kwotę 18.300 zł brutto z 50% dofinansowaniem z WFOŚiGW. 
5)  21 marca rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na przebudowę drogi wewnętrznej 
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów dł. 995 m Spośród 7 ofert wybrana 
została oferta firmy STRABAG za kwotę 310.233 zł. Termin realizacji 15.09.2016r. 
6)  podpisaliśmy umowę na opracowanie dokumentacji technicznej z Panem Henrykiem 
Kaczmarkiem na drogi w Okalewie Podbór, Janowie łącznik koło szkoły i Gwizdałkach. 
7)  pracownicy fizyczni Urzędu Gminy równali i naprawiali drogi żużlem, karczowali krzewy 
i usuwali liczne awarie. 
 

P  u  n  k  t     5 
============== 

Informacja z działalności Komisji 
 
Przewodniczący obrad – wszystkie Komisje wspólnie obradowały w dniu 17 marca 2015r. 
 
Pan Łukasz Pawlik – Przewodniczący Komisji Oświaty… - Komisja Oświaty wspólnie z  
                                    pracownikami Urzędu Gminy analizowała wysokość dodatków dla 
nauczycieli. Po weryfikacji komisja przychyla się do wniosku dyrektorów szkół w sprawie 
zmiany wysokości stawek dodatków. 
W imieniu Komisji zwracam się z pytaniem czy mamy dalej zajmować się tym tematem. 
Czy Rada widzi potrzebę zajęcia się tym tematem na następnej sesji. 
 
Pan Arkadiusz Banaś – jakie byłoby obciążenie do budżetu gminy. 
 
Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – na pewne ustępstwa musimy pójść i podnieść  
                                          obowiązujące dotychczasowe stawki. 
 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – oczekiwania ze strony dyrektorów są duże. Zrobiliśmy  
                                     zestawienie wysokości stawek ze wszystkich gmin z powiatu 
wieluńskiego. Przykładowo obecnie szkoły mają 1% odpis na ZFŚS, a proponują 3%. 
Uważam, że należy przyjąć realne podwyżki. Trudno mówić o polityce kadrowej, może tak 
być że we wrześniu nie będzie naboru do klas pierwszych w niektórych szkołach. 
 
 
 
 



Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za tym żeby Komisja Oświaty dalej  
                                         zajmowała się tym tematem i przygotowała projekt na następną 
sesję? 
 
Za głosowało  - 14 radnych 
Przeciw – 1 radny 
Wstrzymało się – 0 
 

P  u  n  k  t     6 
============== 
Interpelacje radnych 

 
Pan Arkadiusz Banaś – radny z Nietuszyny - wyrównać i uzupełnić ubytki w poboczu przy  
                                       drodze krajowej nr 45 w miejscowości Nietuszyna: szczególnie przy 
przystankach autobusowych oraz przy posesjach P. Józefa Falisa, P. Mikuła, przy sklepie P. 
Wacława Panka,  przy posesji P. Pruchnickiej (budynek po byłym sklepie, 
- droga, którą wywoził Pan Kitowicz ziemię jest do naprawy, duże ubytki w drodze, 
- uzupełnić ubytki na drodze od Pana A.Falisa oraz koło Pana Halamusa, 
- droga koło Pana Kamińskiego też naprawić ubytki, 
- dokończyć budowę drogi pomiędzy Bolkowem a Nietuszyną, obecnie droga ta jest  
    nieprzejezdna. 
 
Pan Marcin Stangret – radny z Milejowa – naprawić drogę kolo Pana Bondasa oraz na Ugodę. 
 
Pan Marek Nawrocki – radny z Woli Rudlickiej – naprawić drogę koło Pana Benke oraz  
                                         obciąć gałęzie, które utrudniają widoczność. 
 
Pan Robert Karbowiak – radny z Okalewa – naprawić drogi oraz wyciąć gałęzie na drogach  
                                                                          koło Pana Mysiorka i Pana Koziołka. 
 
Pan Piotr Banaś – radny ze Skrzynna – kiedy będzie zrobione oświetlenie na drodze do  
                                                                Gromadzic, 
- naprawić drogę, 
- co z siłowniami przy szkołach, miały być sukcesywnie montowane. 
 
Pan Andrzej Koziołek – radny z Ostrówka -  wyrównać zjazd z drogi krajowej nr 45 na drogę  
                                          gminną w miejscowości Wola Rudlicka, 
- usunąć ubytki w pasie drogi krajowej nr 45  z drogą powiatową w miejscowości Ostrówek  
   (Dobroszyny), 
- uzupełnić ubytki na drodze powiatowej z Okalewa (Babin) do Skrzynna 
 
 
 
 



Pan Krzysztof Graczyk – radny z Wielgiego - odnowić rów przy drodze wojewódzkiej nr 481  
                                                                        w miejscowości Wielgie od posesji nr 99 do 
posesji nr 106 (strona prawa w kierunku Wielunia), 
- wyrównać pobocza przy drodze wojewódzkiej nr 481 w miejscowości Wielgie. 
 
Pan Tomasz Łukomski – radny z Niemierzyna – uzupełnić ubytki w drodze z Niemierzyna do  
                                                                                Ostrówka. 
 
Pan Stanisław Pilarczyk – radny z Rudlic - wyrównać pobocza przy drodze powiatowej w  
                                                                        miejscowości Rudlice. 
 
Pan Andrzej Wojewoda – radny z Okalewa – droga w kierunku Chojen, naprawić pobocza,  
                                                                         wyciąć krzaki. 
 
Pan Robert Karbowiak – radny z Okalewa - usunąć ubytki w pasie drogi krajowej nr 45 w  
                                        obrębie skrzyżowania z drogą gminną ( droga w kierunku Okalewa) 
 

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

Zmiany w budżecie gminy 
 

Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – omówiła proponowane zmiany w budżecie  
                                                                          gminy. 
 
Pan Piotr Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                                                                    zmian w budżecie gminy. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                          uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy? 
 
Za przyjęciem głosowało  -  15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA  Nr XIII/81/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek 
 

Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – zmiany, które dokonaliśmy w budżecie gminy  
                                           znajdują odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
 
Pan Piotr Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                                                                    zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Ostrówek.. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                          uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Ostrówek? 
 
Za przyjęciem głosowało  -  15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA  Nr XIII/82/2016 
 

P  u  n  k  t     9 
============== 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrówek w 2016 roku 

 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – program ten jest przyjmowany corocznie.  
                                           Powyższy Program został uzgodniony z Powiatowym Lekarzem 
Weterynarii oraz Kołami Łowieckimi. 
Program został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w 
Wieluniu. 
 

Pan Piotr Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                      przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrówek w 2016 roku. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                          uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrówek w 2016 
roku? 
 
Za przyjęciem głosowało  -  15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA  Nr XIII/83/2016 



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

Określenie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków  
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 

 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – ustawa o pożytku i o wolontariacie nakłada na  
                                             radę gminy obowiązek określenia trybu i szczegółowych 
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, na 
podstawie których organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego dokonuje oceny 
wniosków o realizację tego zadania. 
Inicjatywa lokalna może obejmować w szczególności: budowę, rozbudowę lub remont dróg, 
kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących 
własność jst, działalność charytatywną, podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, 
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu, 
edukacji, oświaty i wychowania, działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony 
przyrody, w tym zieleni, porządku i bezpieczeństwa publicznego. 
Zawarte w załączniku do uchwały szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania 
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zostały opracowane w celu określenia procedury 
wspierania inicjatyw lokalnych. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                          uchwały w sprawie określenie trybu i szczegółowych kryteriów 
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej? 
 
Za przyjęciem głosowało  -  15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA  Nr XIII/84/2016 
  

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

Przyjęcie sprawozdania rocznego merytorycznego 
z działalności ŚDS za 2015 rok 

 
Pani Joanna Królewicz – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy – na dzień 31  
                                          grudnia w ŚDS było 33 uczestników. Są to osoby w przedziale 
wiekowym od 22 lat do 81 lat z różnymi schorzeniami. W trakcie roku sprawozdawczego do 
ŚDS przybyło 6 osób, ubyło 5 osób w tym: 2 osoby zostały skierowane do DPS, 1 0s0ba 
podjęła naukę w szkole specjalnej, 2 osoby dobrowolnie zrezygnowały. 
Od października do połowy listopada w ŚDS prowadzony był remont: wymiana instalacji 
elektrycznej i lamo oświetlających sale, zamontowano sufity podwieszane, nałożono gładzie 
gipsowe oraz tynk ozdobny. Zostały pomalowane wszystkie pomieszczenia, drzwi, 



odnowiona instalacja co. W tym okresie zajęcia z uczestnikami odbywały się zgodnie z 
planem, zajęcia prowadzone były w budynku GOUKiS w Ostrówku. 
Szczegółowe sprawozdanie panowie radni otrzymali na piśmie. Czy są pytania. 
 
Pytań radni nie zgłosili 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedłożonego sprawozdania  
                                              rocznego merytorycznego z działalności ŚDS za 2015 rok? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 

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

Przyjęcie sprawozdania z Gminnego Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego za 2015 rok 

 
Przewodniczący obrad – wszyscy radni otrzymali wcześniej sprawozdanie z Gminnego Programu  
                                          Ochrony Zdrowia Psychicznego za 2014 rok. Czy są pytania? 
Kto z panów radnych jest za przyjęciem przedłożonego sprawozdania z Gminnego Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego za 2015 rok? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 

 
P  u  n  k  t     13 

=============== 
Wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 

środków stanowiących fundusz sołecki 
 

Przewodniczący obrad - zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim  
                                     Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków 
stanowiących fundusz, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie 
funduszu. 
Powyższą uchwałę należy podjąć do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, uchwała 
podjęta po 31 marca jest nieważna. 
Uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie do kolejnych lat 
budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta. 
Uchwała o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie wyłącznie do 
roku budżetowego następującego po roku, w którym została podjęta. 
 
 
 



Pani Elżbieta Kwapisz – Sołtys Sołectwa Janów – jesteśmy przeciwni wyodrębnianiu  
                                                                                  środków na fundusz sołecki. 
Mamy teraz możliwość skorzystania z uchwały, którą  panowie radni przyjęli  w sprawie 
określenie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego 
w ramach inicjatywy lokalnej. 
 
 Pan Piotr Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                             wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za wyodrębnieniem w budżecie gminy 
środków stanowiących fundusz sołecki? 
 
Za głosowało – 0 
 
- kto z panów radnych jest przeciw wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących 
fundusz sołecki? 
 
Przeciw wyodrębnieniu środków głosowało – 15 radnych 
 
UCHWAŁA  Nr XIII/85/2016 
 

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

Informacja z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 

 
Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – zgodnie z art. 30a ust 1 zmieniającym ustawę Karta  
                                          Nauczyciela z dniem 22 stycznia 2009r. organ prowadzący będący 
jednostką samorządu terytorialnego jest zobowiązany w terminie do 20 stycznia każdego roku do 
przeprowadzenia analizy poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na 
wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w 
10rt. 30 ust. 3, oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego. 
Następnie pani Skarbnik  przedstawiła informację z wysokości średnich  wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Ostrówek 
z organizacjami pozarządowymi 

 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – panowie radni powyższe sprawozdanie  
                                                                         otrzymali. Zgodnie z ustawą o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie organ wykonawczy jst ma obowiązek przedłożenia 
organowi stanowiącemu jst sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni 
w terminie do 31 maja każdego roku oraz jego opublikowanie w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem sprawozdania z realizacji  
                                        Programu współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 
2015 rok? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 
 

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

Zmiany w Statucie GOPS w Ostrówku 
 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – w związku z realizacją ustawy o pomocy  
                                            państwa w wychowaniu dzieci -  programu 500+ w GOPS tworzy 
się nowe stanowisko pracy ds. świadczeń wychowawczych, dlatego zachodzi potrzeba 
wprowadzenia zmiany w Statucie. 
 
Pan Piotr Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                zmiany  Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrówku. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Ostrówku? 
 
Za przyjęciem głosowało  -  15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA  Nr XIII/86/2016 
 
 
 



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

Określenie kryteriów rekrutacji stosowanych dla kandydatów do klas pierwszych w 
postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrówek 
 

 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – zgodnie z ustawą o systemie oświaty organ  
                                            prowadzący określa kryteria naboru do klas pierwszych 
publicznych szkół oraz przedszkola. 
Przygotowane zostały projekty uchwał na dzisiejszą sesję. 
 
Pan Piotr Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                             określenia kryteriów rekrutacji stosowanych dla kandydatów do klas 
pierwszych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i 
publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrówek. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                        uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało  -  15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA  Nr XIII/87/2016 
 

P  u  n  k  t     18 
============== 

Ustalenie kryteriów rekrutacji, liczby punktów za [poszczególne kryteria 
 oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych 
prowadzonych przez Gminę Ostrówek 

 
Pan Piotr Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie   
                              ustalenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za [poszczególne kryteria 
 oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych 
prowadzonych przez Gminę Ostrówek 
 
 
 
 
 
 
 



Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                        uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało  -  15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA  Nr XIII/88/2016 
 

P  u  n  k  t     19 
=============== 

Wolne wnioski i zapytania 
 

Pan Andrzej Koziołek – czy gmina ponosi koszty za dzieci z terenu naszej gminy, a  
                                         uczęszczające do szkół poza terenem gminy? 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – płacimy za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem  
                                    naszej gminy, na dzieci uczęszczające do szkół jest subwencja. 
 
Przewodniczący obrad – przypominam radnym, że 30 kwietnia upływa termin składania  
                                         oświadczeń majątkowych. 
 

P  u  n  k  t     20 
============== 

Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Gminy 
 
Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – dokonał zamknięcia obrad XIII  
                                                                                                sesji Rady Gminy. 
 
Na tym protokół zakończono 
 
 
 
ZAŁĄCZNIKI 

1) listy obecności 
2) sprawozdanie roczne merytoryczne z działalności ŚDS w Ostrówku za 2015 rok 
3) sprawozdanie z Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za 2015 rok 
4) informacja z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego 
5) sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego za 2015 rok 


