
P r o t o k o ł  XIV/2016 
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek 

odbytej w dniu 22 kwietnia 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 

 
P  u  n  k  t     1 

============== 
Otwarcie obrad XII sesji  

 
Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – dokonał otwarcia obrad XIV  
                                           nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Powitał przybyłych oraz 
stwierdził prawomocność obrad. W sesji uczestniczy 15 radnych. 
 
 
 
 
 
 
 



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

Przyjęcie porządku obrad 
 
Przewodniczący obrad – porządek obrad – porządek obrad wszyscy radni otrzymali. Na  
                                    wniosek Pana Wójta z porządku obrad zostają zdjęte dwa punkty 
dotyczące udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy dla jednostek OSP, gdyż zgodnie z 
przepisami wystarczy dokonać zmian w budżecie gminy. Nie ma potrzeby podejmowania 
odrębnych uchwał. Czy są  pytania, uwagi? Nie widzę.  
Kto z panów jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Porządek obrad : 
============== 

1. Otwarcie obrad XIV sesji Rady Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
4. Zmiany w budżecie gminy – podjęcie uchwały. 
5. Ustalenie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  
       psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli wspomagających oraz nauczycieli  
      realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym  
      tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin w placówkach oświatowych  
      prowadzonych przez Gminę Ostrówek – podjęcie uchwały. 
6. Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Ostrówek na lata 2016-2022 – podjęcie uchwały. 
7. Wolne wnioski. 
8. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Gminy. 

 
 

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

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
 

Przewodniczący obrad – do Komisji Uchwał i Wniosków proponuję radnych Piotra  
                                           Banasia, Tomasza Łukomskiego oraz Marka Nawrockiego.  
Kto z panów radnych jest za powołaniem Komisji Uchwał i Wniosków w przedstawionym 
składzie? 
 
Za głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 



P  u  n  k  t     4 

Zmiany w budżecie gminy 
 
Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – przedstawiła proponowane zmiany. Zmiana  
                                        dotyczy dodatku mieszkaniowego, dotacji dla straży oraz potrzeby 
opracowania gminnej ewidencji zabytków. 
 
Pan Piotr Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                            sprawie zmian w budżecie  
 
Przewodniczący obrad – kto z panów jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały w  
                                        sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA  Nr XIV/89/2016 
 
Przybył radny Andrzej Koziołek 
 

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

Ustalenie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli wspomagających oraz nauczycieli 
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin w placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Ostrówek 

 
Pan Andrzej Jaźwiec – Prezes ZNP Oddziału w Wieluniu – zgodnie z ustawą Karta  
                                   Nauczyciela organ prowadzący ma możliwość ustalenia pensum dla 
pedagogów, logopedów, psychologów oraz nauczycieli wspomagających. Praca z młodzieżą z 
roku na rok jest coraz trudniejsza przybywa obowiązków i problemów. Młodzież przysparza 
coraz więcej problemów. Dobrze byłoby przyjąć pensum w granicach 20-22 godziny 
tygodniowo, ale to leży w gestii Rady. 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – zrobiliśmy spotkanie z dyrektorami szkół. Dyrektorzy  
                                  zaproponowali 20 godzin dla pedagogów, logopedów, a 18 godzin dla 
nauczyciela wspomagającego. Nauczyciel wspomagający ma rację bytu jeżeli w klasie jest 4 
uczniów z orzeczeniem. 
 
Pan Andrzej Jaźwiec – Prezes ZNP – kiedyś tworzyło się odrębne klasy dla dzieci z  
                                      orzeczeniem, dzisiaj wszystko się zmieniło. W niektórych 
przypadkach te dzieci utrudniają naukę pozostałym dzieciom w klasie.  
 
 



Pan Ryszard Turek – Wójt – ja proponuję wszystkim dać po 20 godzin; pedagogom,  
                               logopedom psychologom oraz nauczycielowi wspomagającemu. 
 
Pan Ryszard Kuźnik – ustalimy pensum po 20 godzin, a w innych gminach np. większe i  
                                      może być niezadowolenie wśród nauczycieli. 
 
Pan Andrzej Jaźwiec – rozbieżność zawsze będzie. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – została zgłoszona jedna propozycja przez pana Wójta żeby  
                                                     pensum wynosiło dla wszystkich 20 godzin. 
 
Pan Piotr Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków- przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                              ustalenia  tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  
psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli wspomagających oraz nauczycieli  
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym   
tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin w placówkach oświatowych      
prowadzonych przez Gminę Ostrówek. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały ? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA  Nr XIV/90/2016 
 

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

Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Ostrówek na lata 2016-2022 
 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – 17 marca odbyło się wspólne posiedzenie  
                                              komisji, na którym zostaliście zapoznani z projektem Strategii 
Rozwoju Gminy Ostrówek na lata 2016-2022 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – w strategii ujęliśmy wszystkie drogi, remont hydroforni oraz  
                                                kanalizację. 
 
Pan Piotr Banaś – Komisja Uchwał Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                  przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Ostrówek na lata 2016-2022 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały w  
                                         sprawie Strategii Rozwoju Gminy Ostrówek na lata 2016-2022? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA  Nr XIV/91/2016 



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

Wolne wnioski 
 
Pan Andrzej Jaźwiec – Prezes ZNP Oddział w Wieluniu – chciałem podziękować za  
                                       zaproszenie mnie na dzisiejszą sesję. Chciałem poinformować, że jest 
propozycja ujednolicenia  godzin dla tych nauczycieli, które dzisiaj państwo przyjęli w 
uchwale. Chodzi o to żeby były ujęte w Karcie Nauczyciela. Obywatelski Komitet zbiera 
podpisy, żeby wynagrodzenia nauczycieli w całości były finansowane z budżetu państwa, 
gdyż gminy do oświaty dokładają spore pieniądze. 
 
Pan Ryszard Turek – 2 maja zapraszam Panów Radnych na godz. 1730 na spotkanie z  
                                    delegacją z zaprzyjaźnionej gminy Adelebsen z Niemiec. 
 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – chciałem przypomnieć, że 30 kwietnia mija  
                                                                           termin składania oświadczeń majątkowych. W 
oświadczeniu majątkowym w punkcie gdzie jest wykazywany kredyt należy podać stopę 
procentową oraz liczbę rat. 
 
Pan Marcin Stangret – czy nie warto się zainteresować co dzieje się w Wieluńskim szpitalu. 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – mamy radnego powiatowego i na pewno poinformuje nas na  
                                                 sesji w czerwcu co się dzieje wokół szpitala, jakie kroki 
podejmie Starostwo.  
 

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

Zamknięcie obrad XIV sesji 
 

Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – dokonał zamknięcia obrad XIV  
                                                                                          nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 


