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

odbytej w dniu 6 września 2016r. 
 

W sesji uczestniczyło 15 radnych wg. załączonej listy obecności 
 

1. Arkadiusz Banaś 
2. Piotr Banaś 
3. Krzysztof Graczyk 
4. Robert Karbowiak 
5. Andrzej Koziołek 
6. Ryszard Kuźnik 
7. Tomasz Łukomski 
8. Łukasz Pawlik 
9. Stanisław Pilarczyk 
10. Marcin Stangret 
11. Czesław Warszawski 
12. Andrzej Wojewoda 
13. Wiesław Wojewoda 
14. Marek Nawrocki 

 
Nieobecny radny Krzysztof Karbowiak 
 
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 XVI sesji  

 
Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – dokonał otwarcia obrad XVI  
                                           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.  
                                        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 
 
Proponowany porządek obrad : 

1. Otwarcie  obrad  XVII sesji  Rady  Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
4. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wieluńskiemu przy realizacji zadania  
      pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4529E Krzeczów-Emanuelina w  
      miejscowości Niemierzyn, od km 25+490 do km 27+633 długości 3,143 km” –  
      podjęcie uchwały. 
5. Uchylenie uchwały Nr XV/101/2016 Rady Gminy Ostrówek z dnia 30 czerwca 2016r. 

w sprawie zasad korzystania i ustalania opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych w 
placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrówek – 
podjęcie uchwały. 

6. Upoważnienie  Wójta Gminy Ostrówek do ustalenia wysokości cen i opłat za 
korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie 
Gminy Ostrówek - podjęcie uchwały. 

7. Zmiany w budżecie gminy – podjęcie uchwały. 
8. Wolne wnioski. 
9. Zamknięcie  obrad XVII sesji  Rady  Gminy. 

 
P  u  n  k  t     3 

============== 
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

 
Przewodniczący obrad – do Komisji Uchwał i Wniosków proponuje radnych Łukasz  
                                         Pawlika, Piotra Banasia oraz Krzysztofa Graczyka.  
Kto z panów radnych jest za powołaniem Komisji Uchwał i Wniosków w zaproponowanym 
składzie? 
 
Za głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
  
 
 
 



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

Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wieluńskiemu przy realizacji 
zadania  pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4529E 

Krzeczów-Emanuelina w  miejscowości Niemierzyn,  
od km 25+490 do km 27+633 długości 3,143 km” 

 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                   sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wieluńskiemu 
przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4529E Krzeczów-
Emanuelina w  miejscowości Niemierzyn, od km 25+490 do km 27+633  
długości 3,143 km”. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego  
                                         projektu uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
UCHWAŁA Nr XVII/118/2016 
 

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

Uchylenie uchwały Nr XV/101/2016 Rady Gminy Ostrówek  
z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zasad korzystania  

i ustalania opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych w placówkach  
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrówek  

 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – organ nadzoru stwierdził, że uchwała  
                                              została podjęta z naruszeniem prawa. W terminie 30 dni 
mamy uchylić uchwałę, po upływie wskazanego terminu organ nadzoru zaskarży uchwałę 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej rada gminy upoważniona jest do 
powierzenia wójtowi uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat albo sposobu ustalenia 
cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie 
z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej gminy. 
 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały  
                                  uchylającej uchwałę Nr XV/101/2016 Rady Gminy Ostrówek z dnia 
30 czerwca 2016r. w sprawie zasad korzystania i ustalania opłat za wynajem pomieszczeń 
szkolnych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Ostrówek. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego  
                                         projektu uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0                                    UCHWAŁA Nr XVII/119/2016 



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

 
Upoważnienie  Wójta Gminy Ostrówek do ustalenia  

wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń 
 użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Ostrówek 

 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                     sprawie upoważnienia  Wójta Gminy Ostrówek do ustalenia 
wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 
zlokalizowanych na terenie Gminy Ostrówek. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego  
                                         projektu uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
UCHWAŁA Nr XVII/120/2016 
 

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

Zmiany w budżecie gminy 
 

Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w  
                                          budżecie gminy. Otrzymaliśmy dotacje 90 tys. zł na ocieplenie 
oraz remont komina w ŚDS w Ostrówku, 5.700 zł na asystenta rodziny oraz 9.600 zł 
subwencji z Ministerstwa Finansów. Ponadto z WFOŚiGW otrzymaliśmy środki na Eko 
pracownie dla Szkoły Podstawowej w Ostrówku oraz Gimnazjum w Ostrówku. 
 
Pan Łukasz Pawlik – 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? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
UCHWAŁA Nr XVII/121/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Wolne wnioski 
 

Pan Andrzej Koziołek – radny z Ostrówka – zgłaszałem interpelację w sprawie ustawienia  
                                       znak STOP na drodze tzw. Kasztanowej, odpowiedź otrzymałem 
od PZD w Wieluniu, dlaczego od nich, przecież to jest nasza droga, co Starostwo czy 
Zarząd mają do tej drogi. Na tej drodze brakuje przejścia dla pieszych najlepiej z jednej i z 
drugiej strony. 
Znak STOP powinien być ustawiony oraz przejście dla pieszych również w celu 
poprawienia bezpieczeństwa pieszych. 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – interpelację zgłoszoną przez Pana radnego zgodnie z  
                                  przepisami przesłaliśmy do PZD, gdyż z naszej drogi jest wyjazd na 
drogę powiatową. My nie możemy zmusić PZD do tego żeby ustawili taki znak. 
 
Pan Piotr Banaś – radny ze Skrzynna – ustawić kierunkowskazy z numerami posesji w  
                               kierunku Pana Matyji oraz na drodze do Bolkowa. 
 
Pan Robert Karbowiak – radny z Okalewa – proszę również o ustawienie  
                                     kierunkowskazów na drodze do mnie oraz na drodze na Oczyn. 
 
Pan Arkadiusz Banaś – radny z Nietuszyny – w Nietuszynie również przydałoby się  
                                      ustawić kierunkowskazy tylko nie wiem jak to rozwiązać z której 
strony np. w Kierunku Pana Halamusa czy Pana Józefa Falisa. 
Co dalej z drogą od Bolkowa do Nietuszyny? 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt Gminy – na dzień dzisiejszy mamy aktualny projekt. 
 
Pan Marcin Stangret – radny z Milejowa – wyciąć krzaki na Koloni Milejów. 
 
Pan Arkadiusz Banaś – co słychać w sprawie studium. 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt Gminy – cały czas pracujemy. Dopóki nie będziemy mieli  
                                    uchwalanego studium kopalnia nie otrzyma koncesji, ale oni też 
mają dokumenty do uzupełnienia. Czeka nas wyłożenie studium, publiczna dyskusja, 
rozpatrzenie zgłoszonych uwag, na pewno do końca roku studium przyjmiemy. 
 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – podpisaliśmy umowę z GEO-SYSTEMEM   
                                           na zakup systemu eGmina. Link do tego portalu został 
zamieszczony na stronie www.ostrowekgmina.pl na tej stronie będzie również 
zamieszczone studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
Można sobie wejść i obejrzeć. 
 
 
 
 
 
 
 



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

Zamknięcie obrad XVII nadzwyczajnej sesji 
Rady Gminy Ostrówek 

 
Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – dokonał zamknięcia obrad  
                                         XVII  nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek. Podziękował 
wszystkim za udział w sesji. 
 
 
Na tym protokół zakończono 
 
 
 
 
Protokołowała 
Urszula Giełzak 
 


