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

odbytej w dniu 28 października 2016r. 
w sali narad Urzędu Gminy w Ostrówku 

 
W sesji uczestniczyło – 14 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 
4. Leszek Bak – radny Rady Powiatu 
 

 

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 
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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 XVIII sesji Rady Gminy 
 

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

1. Otwarcie  obrad XVIII 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. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa Mieszkańców –informacja  
8. Zmiany w budżecie gminy – podjęcie uchwały. 
9. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze br. 
10. Ustalenie średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego – podjęcie uchwały. 
11. Ustalenie średniej ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego – podjęcie 

uchwały. 
12. Ustalenie podatku od nieruchomości – podjęcie uchwały. 
13. Zwolnienia od podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji i 

tworzenia nowych miejsc pracy na terenie gminy Ostrówek w ramach pomocy de 
minimus – podjęcie uchwały. 
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14. Informacja w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 
rok. 

15. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Ostrówek – 
podjęcie uchwały. 

16. Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem działki 
660/3 o pow. 0,1022 ha położonej w Wielgiem – podjęcie uchwały. 

17. Przedłużenia okresu obowiązywania taryf za dostarczoną wodę i odprowadzanie 
ścieków – podjęcie uchwały. 

18. Informacja o przedłożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych i 
pracowników Urzędu Gminy. 

19. Wolne wnioski i zapytania. 
20. Zamknięcie obrad  XVIII  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, Łukasza Pawlika oraz Tomasza Łukomskiego. 
Kto z panów 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 
=============== 

Informacja z działalności Wójta 
 

Pan Ryszard Turek – Wójt Gminy – 27 lipca podpisaliśmy porozumienie w zakresie  
                                  organizacji szkoleń w ramach Akademii Siatkówki PGE Skry 
Bełchatów. Celem szkolenia jest prowadzenie zajęć w wymiarze 4 godz. tygodniowo dla 
chłopców z Gimnazjum (Pan Damian Fojtar), nadzór merytoryczny nad prowadzonymi 
zajęciami, organizacje minimum 2 turniejów kontrolnych; 
 
2)  28 lipca podpisaliśmy umowę z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie w wysokości  
     50% tj. 9.5 tys. zł  - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej do Gminy Ostrówek; 
 
3) 7 lipca WFOŚiGW w Łodzi pozytywnie rozpatrzył wnioski na Eko-pracownię  
     przyrodniczą „Strefa życia” dla Gimnazjum w Ostrówku – wartość 32.541 zł oraz dla  
     Szkoły Podstawowej w Ostrówku na pracownię przyrodniczą „Zielona Przystań” na kwotę  
     29.647 zł.; 
 
4)  nasz wniosek złożony w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich tj. droga  
     Osiedlowa w Ostrówku nie uzyskał wymaganej punktacji; 
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5)  31 sierpnia Fundacja PGE Energia z Serca z siedzibą w Warszawie zafundowała i  
      wręczyła pierwszoklasistom Energetyczne tornistry (tornistry z wyposażeniem); 
 
6)  15 września, a oficjalnie 6 października oddana została droga na Janowie dl. 995m szer.  
      4,5m. Wykonawcą była firma Strabag. Koszt 315 tys. Zł w tym dofinansowanie w wy. 70  
      tys. Zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych; 
 
7)  w porozumieniu z wolontariuszami z Kopalni Bełchatów w Szkole Podstawowej w  
     Skrzynnie został wykonany gruntowny remont sali gimnastycznej (tj. malowanie ścian,  
     wymiana oświetlenia, wymiana drzwi, wykonanie nawierzchni podłogowej, montaż  
     nowych drabinek). Całkowity koszt 30 tys.zł.; 
 
8)  do 30 września wykonany został przez firmę PROTECHSAN projekt rozbudowy sieci  
     wodociągowej w miejscowości Skrzynno kol. Sachalin. Obecnie trwa procedura  
     wyłonienia wykonawcy w formie zapytania ocenę. Termin realizacji do 20 grudnia 2016r.; 
 
9)  wykonane zostały dwa projekty: pierwszy kanalizacji Nietuszyny na wartość brutto  
     5.347.947 zł, drugi na przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Ostrówku na kwotę brutto  
     2.473.094 zł. Oba projekty będą składane we wniosku w ramach operacji Podstawowe  
     usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich w ramach PROW. Nabór rozpocznie się 7  
     listopada i potrwa do 5 stycznia 2017r.. Maksymalna kwota dofinansowania to 2 mln. zł.; 
 
10)  12 października w ramach Inicjatyw Samorządowych złożyliśmy wniosek do Zarządu  
        Powiatu na przebudowę drogi powiatowej Skrzynno w kierunku Gromadzic, na odcinku  
        0,5 km. 
 

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

Informacja z działalności Komisji 
 
Pan Ryszard Kuźnik – Przewodniczący Komisji Budżetowej – Komisja Budżetowa  
                                     obradowała dwukrotnie : 20 października oraz dzisiaj wspólnie z 
pozostałymi komisjami. 
20 października zapoznaliśmy się z propozycjami zadań zgłoszonych do projektu budżetu 
gminy na 2017 rok. 
Dzisiaj omawialiśmy materiały na dzisiejszą sesję. 
 

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

Interpelacje radnych 
 

Pan Marek Nawrocki – radny z Woli Rudlickiej – uzupełnić ubytki w drodze na odcinku od  
                                                                                   Pana Mikołajczyka do Pana Benke; 
- mieszkańcy się dopytują co z oświetleniem na odcinku Dobroszyny Wolskie. 
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Pan Ryszard Turek – Wójt – radny złożył takie zapotrzebowanie na 2017 rok. 
 
Pan Ryszard Kuźnik – radny z Janowa – wyciąć chaszcze przy drogach w miejscowości  
                                                                   Janów i Oleśnica, 
- przejście dla pieszych na drodze krajowej w miejscowości Janów. 
 
Pan Andrzej Koziołek – radny z Ostrówka – uzupełnić ubytki żwirem na drodze od Pana  
                                                            Pogonowicza do szosy, oraz podwyższyć tą drogę 
- naprawić nawierzchnię drogi na pierwszym zakręcie od drogi krajowej nr 45 w kierunku  
  centrum Ostrówka poprzez: odwodnienie pobocza (szczególnie prawej strony) oraz 
wyprofilowanie zakrętu poprzez nałożenie masy bitumicznej. 
 
Pan Marcin Stangret – radny z Milejowa – utwardzić żużlem drogę koło Pana Helbika,  
                                                                 żwirem od Ugody Niemierzyn na Staropole. 
 
Pan Robert Karbowiak – radny z Okalewa – naprawić drogę od Babina na Chojny (dziury). 
 
Pan Wiesław Wojewoda – radny ze Skrzynna – ściąć pobocza przy drodze powiatowej w  
                                                                              miejscowości Skrzynno w kierunku 
Gromadzic do drogi gminnej Skrzynno-Karpaty. 
 
Pan Stanisław Pilarczyk – radny z Rudlic – ustawić znak ograniczający poruszanie się  
                                                                      samochodów ciężarowych do 8 ton na drodze do 
Pana Wojcieszaka. 
 
Pan Arkadiusz Banaś – radny z Nietuszyny – naprawić drogę do pól (droga koło Pana  
                                                                          Kośmidra i J. Kuźnika); 
- wyrównać drogę z Nietuszyny do Niemierzyna; 
- nawieźć żużlem drogę gminną od Państwa Przesmyckich a Panem Matusiak. 
 
Pan Piotr Banaś – radny ze Skrzynna – oświetlenie w kierunku Gromadzic, oraz założyć  
                                                             lampę oświetleniową przy posesji 194 w Skrzynnie. 
 
Pan Łukasz Pawlik – radny z Ostrówka – położyć asfalt od posesji Pana Majchrowskiego do  
                                                                   posesji Pana Adama Majdy – osiedle w Ostrówku. 
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P  u  n  k  t     7 
================ 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa  
 
mł. asp. Janusz Owczarek – Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Osjakowie –  
                                             poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb 
każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego 
ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i 
przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji 
współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Takim 
narzędziem jest mapa zagrożeń bezpieczeństwa.  
Krajowa mapa zagrożeń opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach : 

1) informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych; 
2) informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie: 

a) Bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu 
terytorialnego, organizacji pozarządowych; 

b) W trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu 
publicznemu, 

3) informacje pozyskiwane od obywateli z wykorzystaniem platformy wymiany 
informacji. 

Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie 
przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w odczuciu mieszkańców negatywnie 
wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa. 
        Mapy zostały opracowane w oparciu o informacje własne Policji, czyli m.in. statystyki 
policyjne, a także na podstawie informacji przekazanych przez podmioty biorące udział w 
konsultacjach społecznych oraz w oparciu o wyniki badań opinii publicznej oraz informacje 
różnych instytucji. 
         Na mapie znajdą się informacje m.in. o przestępstwach najbardziej uciążliwych 
społecznie: kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, rozbój, uszkodzenie rzeczy, 
wymuszenie, bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu, oszustwo na wnuczka i na policjanta 
oraz przestępstwa na tle seksualnym, przestępstwa narkotykowe związane z posiadaniem i 
udzielaniem innej osobie środków odurzających lub substancji psychotropowych, 
przestępczość nieletnich, uwzględnione zostały także wybrane kategorie przestępstw 
gospodarczych, informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym i wypadkach drogowych. 
             Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w 
miejscach wskazanych przez mieszkańców regionu. 
 

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

Zmiany w budżecie gminy 
 

Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – omówiła proponowane zmiany w budżecie  
                                                                         gminy. 
 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                                                                      zmian w budżecie gminy. 
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Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy?  
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA  Nr XVIII/122/2016 
 

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

Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 
 

Przewodniczący obrad – informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze br. Wszyscy  
                                        radni otrzymali w ustawowym terminie. Czy są pytania uwagi. 
 
Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – przedstawiła opinię Regionalnej Izby  
                                                                         Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu 
gminy za I półrocze. 
 
Przewodniczący obrad – nie zgłoszono uwag i zapytań. Informacja z wykonania budżetu  
                                         gminy za I półrocze została przyjęta bez uwag. 
 
 

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

Ustalenie średniej ceny skupu żyta dla 
celów podatku rolnego 

 
Przewodniczący obrad – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 18  
                                          października 2016r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 
kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 ogłosił, 
że średnia cena skupu żyta wyniosła 52,44 zł za 1q (spadek o 2,44%). W 2016 roku średnia 
cena wynosiła 53,75 zł za 1 q. 
Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego będzie wynosił  131,10 zł, a dla pozostałych gruntów 
262,20 zł. 
Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych Pan Wójt przesłał propozycję stawki ceny żyta tj. 52,44 
zł (cenę ogłoszoną przez Prezesa GUS) do Prezesa Zarządu Izby Rolniczej Województwa 
Łódzkiego  
Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego nie wniósł uwag do proponowanej przez 
Wójta stawki żyta dla celów obliczenia podatku rolnego. 
Komisje pozytywnie zaopiniowały propozycję przedstawioną przez Pana Wójta. 
  
 
 



 

8 

 

Kto z Panów radnych jest za przyjęciem propozycji przedstawionej przez Pana Wójta  
tj  żeby przyjąć cenę żyta opublikowaną w komunikacie Prezesa GUS tj. 52,44 zł? 
 
 Za głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Przyjmując stawkę ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS nie podejmujemy uchwały. 
 

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

Ustalenia średniej ceny sprzedaży 
drewna dla celów podatku leśnego 

 
Przewodniczący obrad – podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość  
                                        pieniężną 0,22 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży 
drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok 
podatkowy. Cena drewna ogłoszona w komunikacie przez Prezesa GUS wynosi 191,01 zł za 
1 m3. 
Komisje pozytywnie zaopiniowały propozycję przedstawioną przez Pana Wójta. 
 
Kto z Panów radnych jest za przyjęciem propozycji przedstawionej przez Pana Wójta  
tj  żeby przyjąć cenę drewna opublikowaną w komunikacie Prezesa GUS tj. 191,01 zł? 
 
 Za głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 

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

Ustalenie podatku od nieruchomości 
 

Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – w przygotowanym projekcie uchwały w  
                                           sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 
2017 rok proponuje się utrzymanie stawek obowiązujących w 2016 roku. 
Ujemna inflacja spowodowała, że stawki maksymalne przyjęte uchwałą w 2016r. - § 1 pkt 8, 
9 należy obniżyć do górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 
roku, określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. 
 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                                                                          ustalenia podatku od nieruchomości. 
 
Przewodniczący obrad – kto z Panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości? 
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Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
UCHWAŁA  Nr XVIII/123/2016 
 

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

Zwolnienia od podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych 
inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy na terenie gminy 

Ostrówek w ramach pomocy de minimus 
 

 Pan Andrzej Koziołek – w projekcie uchwały mamy zapis, że zwolnienie przysługuje  
                                         przedsiębiorcy na okres 5 lat jeżeli utworzy co najmniej 50 miejsc 
pracy, zwolnienie zastosujemy a dany przedsiębiorca po 5 latach zlikwiduje zakład. Zakład 
będzie funkcjonował tylko w okresie zwolnienia z podatku, czy możemy zabezpieczyć się że 
zakład będzie funkcjonował dłużej? 
 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy –  § 2 ust. 2 projektu uchwały brzmi „Zwolnienie  
                                          z podatku przysługuje, jeżeli zwiększony poziom zatrudnienia 
zostanie utrzymany przez okres zwolnienia oraz kolejne 12 miesięcy”. 
Przygotowany projekt uchwały ma na celu przyciąganie inwestorów, pobudzenie 
przedsiębiorczości. 
 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                        zwolnienia od podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji 
i tworzenia nowych miejsc pracy na terenie gminy Ostrówek w ramach pomocy de minimus. 
 
Przewodniczący obrad – kto z Panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                      uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości z tytułu 
realizacji nowych inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy na terenie gminy Ostrówek w 
ramach pomocy de minimus? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się - 0 
UCHWAŁA  Nr XVIII/124/2016 
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P  u  n  k  t     14 
============== 

Podatek od środków transportowych 
 

Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – w roku bieżącym po raz kolejny wystąpiła  
                                           sytuacja obniżenia stawek maksymalnych. Jest to wynikiem 
ujemnej inflacji. W związku z powyższym proponuje się nieuchwalanie stawek podatku od 
środków transportowych na 2017 rok i pozostawienie ich na poziomie stawek z roku 2016. 
Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych w przypadku nieuchwalenia stawek 
podatków lub opłat lokalnych stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok 
podatkowy. 
 
Przewodniczący obrad – kto z Panów radnych jest za pozostawieniem stawki podatku od  
                                         środków transportowych na poziomie 2016 roku? 
 
Za głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 

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

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji 
z mieszkańcami gminy Ostrówek 

 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – Dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i  
                                              Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wystąpił z pismem 
dotyczącym weryfikacji uchwał w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych z mieszkańcami. WSA w Łodzi stwierdził, że zapis w uchwale typu: 
„posiadający czynne prawo wyborcze” lub „pełnoletni” przy wskazaniu uprawnionych do 
wzięcia udziału w konsultacjach stanowią naruszenie ustawy o samorządzie gminnym oraz 
Konstytucji RP. Przepisy uchwały ustalające kryterium wieku warunkujące udział w 
konsultacjach są niezgodne z obowiązującym prawem. 
 
Przewodniczący obrad - kto z Panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                      uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z 
mieszkańcami gminy Ostrówek? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się - 0 
UCHWAŁA  Nr XVIII/125/2016 
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P  u  n  k  t     16 

================== 
Sprzedaż nieruchomości gruntowej 

 
Pan Ryszard Turek – Wójt Gminy – projekt uchwały dotyczy sprzedaży działki położonej w  
                                                           Wielgiem o pow. 0,1022 ha (wcześniej była zamiana ze 
Starostwem). Mamy chętnego na kupno tej działki. 
 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                    sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej 
numerem działki 660/3 o pow. 0,1022 ha położonej w Wielgiem. 
 
Przewodniczący obrad - kto z Panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                      uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 12 radnych 
Przeciw – 1 radny 
Wstrzymał się – 1 radny 
UCHWAŁA  Nr XVIII/126/2016 
 

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

Przedłużenia okresu obowiązywania taryf za  
dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków 

 
Pan Ryszard Turek – Wójt Gminy – porównując wydatki z dochodami na wodociągach w  
                                    2015 roku z uwzględnieniem przewidywanych kosztów w 2016 roku 
nie jest zasadna zmiana ceny stawki za dostawę 1 m3 wody oraz odprowadzanie ścieków. 
Przyjęta stawka za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków nie pokrywa w pełni kosztów, 
różnicę należy pokryć z budżetu Gminy. 
Na stawkę ma wpływ mała ilość przyłączy i tym samym mała ilość odprowadzanych ścieków 
w stosunku do ponoszonych kosztów. 
Proponuję przedłużyć okres obowiązywania taryf o 1 rok. 
 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                  przedłużenia obowiązywania taryf za dostarczoną wodę i odprowadzenie ścieków. 
 
Przewodniczący obrad - kto z Panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                      uchwały? 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się - 0 
UCHWAŁA  Nr XVIII/127/2016 
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P  u  n  k  t     18 

=================== 
Informacja o przedłożonych oświadczeniach majątkowych 

 
Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy - wszyscy radni „Oświadczenia                                               
majątkowe” za 2015 rok złożyli w terminie i  nie stwierdzono w nich nieprawidłowości . 

 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – pracownicy i kierownicy jednostek  
                                                organizacyjnych oświadczenia majątkowe złożyli w terminie. 
 

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

Wolne wnioski 
 

Przewodniczący obrad – przedstawił pismo, które wpłynęło od sołtysów w sprawie  
                                            podniesienia należności za inkaso. 
 
Pan Andrzej Koziołek – czy pracuje u nas radca prawny? 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt Gminy – tak, na umowę zlecenie mamy zatrudnionego radcę  
                                                            prawnego. 
 
Pan Andrzej Koziołek – uczestniczyłem w posiedzeniach Rady Społecznej przy SPZOZ w  
                                        Wieluniu, tam każdy projekt uchwały był opiniowany przez Radcę 
Prawnego. Według mnie każdy projekt uchwały, który otrzymujemy na sesję powinien być 
zaopiniowany przez Radcę Prawnego. 
 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – nie ma takiego przepisu żeby Pani Prawnik  
                                                                           uczestniczyła w obradach każdej sesji. 
Jeżeli chodzi o projekty uchwał, to każdy projekt uchwały jest opiniowany przez naszego 
Prawnika, z wyjątkiem zmian w budżecie i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
Prawnik opiniuje podstawę prawną. Jeżeli chodzi o zagadnienia merytoryczne to 
konsultujemy np. z Wydziałem Prawnym ŁUW, Regionalną Izbą Obrachunkową. 
 
Pan Andrzej Koziołek – mnie chodzi o to, żeby w uchwałach było jak najmniej uchybień żeby  
                                        nie były uchylane.   
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P  u  n  k  t     20 
================== 

Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Gminy 
 
Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – dokonał zamknięcia obrad XVIII  
                                             sesji Rady Gminy Ostrówek.  
 
 
Na tym protokół zakończono 
 
 
 
Protokołowała: 
 
Urszula Giełzak 
 
 


