
P r o t o k ó ł XIX/2016 
z sesji Rady Gminy Ostrówek 

odbytej w dniu 29 grudnia 2016r. 
w sali narad Urzędu Gminy w Ostrówku 

 
 
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 

 
Goście zaproszeni; 

1. Ponadto w sesji uczestniczyli : 
2. Ryszard Turek – Wójt 
3. Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy 
4. Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy 
5. Leszek Bak – radny Rady Powiatu Wieluńskiego 

 
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 XIX  sesji Rady Gminy 
 

Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy dokonał otwarcia obrad XIX 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 – na wniosek pana wójta dzisiejszy porządek obrad proponuję  
                                         uzupełnić o punkt : 

1) uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

2) rozpatrzenie pisma w sprawie przejęcia przez gminę działki nr 438/5 położonej w 
Ostrówku, stanowiącej drogę dojazdową do działek. 

Kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad z uwzględnieniem 
zaproponowanych zmian? 
 
Za głosowało  - 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Protokoły zostały wyłożone do wglądu, czy są uwagi. 
Jeżeli nie będzie uwag to uważam, że zostały przyjęte bez uwag. 
 
 
Porządek  obrad  : 

1. Otwarcie  obrad XIX 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. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek – podjęcie uchwały. 
10. Uchwalenie budżetu Gminy Ostrówek na 2017 rok: - opinia RIO, opinia Komisji, 

podjęcie uchwały. 
11. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet dla 

sołtysów z terenu Gminy Ostrówek – podjęcie uchwały. 
12. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i 

określenia wynagrodzenia za inkaso z tytułu podatków stanowiących dochody Gminy 
– podjęcie uchwały. 



13. Zmiana uchwały Nr XVIII/124/2016 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 – podjęcie uchwały. 

14. Ustalenie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z potrzebami 
zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego na drogach gminnych na terenie 
Gminy Ostrówek – podjęcie uchwały. 

15. Zorganizowanie wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla samorządowych jednostek 
organizacyjnych Gminy Ostrówek – podjęcie uchwały. 

16. Uchwalenie Statutu Gminy Ostrówek – podjęcie uchwały. 
17. Przystąpienie Gminy Ostrówek do Stowarzyszenia „TAK dla Kopalni Złoczew” – 

podjęcie uchwały. 
18. Wydzierżawienie części działki nr 2 o pow. 0,7132 ha, położonej w obrębie 

geodezyjnym Wola Rudlicka, dotychczasowemu dzierżawcy  - podjęcie uchwały. 
19. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2017 rok -  podjęcie uchwały. 
20. Uchwalenie Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2017 rok – podjęcie uchwały. 
21. Przyjęcie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrówek na lata 2016-2020 – 

podjęcie uchwały. 
22. Zmiana uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów – podjęcie uchwały. 

23. Rozpatrzenie pisma w sprawie przejęcia przez gminę działki nr 438/5 położonej w 
Ostrówku, stanowiącej drogę dojazdową do działek 

24. Wolne wnioski i zapytania. 
25. Zamknięcie obrad  XIX  sesji Rady Gminy. 
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Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
 

Przewodniczący obrad – do Komisji Uchwał i Wniosków proponuję powołać radnych :  
                                           Łukasza Pawlika, Piotra Banasia oraz Tomasza Łukomskiego. 
Kto z panów jest za powołaniem Komisji Uchwał i Wniosków w przedstawionym składzie? 
 
Za głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
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=============== 

Informacja z działalności Wójta 
 

Pan Ryszard Turek – Wójt Gminy – zakończono realizację zadania pn. rozbudowa sieci  
                                  wodociągowej w m. Skrzynno – kol. Sachalin – dł. 627 mb – ilość 
hydrantów 5 szt. 
Zadanie wykonała firma Instal-System Roman Torzewski za kwotę brutto 68 tys. zł. 



2) 21 października 2016r. Zarząd Powiatu w Wieluniu pozytywnie rozpatrzył 
wniosek Gminy Ostrówek w sprawie ujęcia w planie inwestycyjnym na 2017 rok 
zadania Przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Skrzynno w kierunku 
Gromadzic na odcinku 500m, 

3) 1 grudnia 2016 roku ogłoszona została ostateczna lista rankingowa o 
dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej. Wniosek Powiatu Wieluńskiego na przebudowę drogi w m. Niemierzyn 
dł. 3.143 km zajął 9 pozycję na 30 wniosków uzyskując 32 pkt. Wartość 
kosztorysowa zadania 5.273.077 zł. 

4) Zakończono prace projektowe dla dróg 
- w miejscowości Janów koło szkoły dł. 1.068 km, 
- przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej Pod-Bór dł. 0,872 km, 
- przebudowa drogi wewnętrznej Gwizdałki dł. 0,316 km 

            5)   w ramach operacji Gospodarka wodno-ściekowa, Program Rozwoju Obszarów  
                  Wiejskich na lata 2014-2020 opracowany został wniosek, który złożymy w  
                   najbliższym czasie do Urzędu Marszałkowskiego. Całkowite koszty ujęte we  
                 wniosku na kanalizację Nietuszyny – Bolkow etap I to 3.229.196,91 zł (w tym  
                 kwoty kwalifikowane 2.706.664,12 zł 

5) 15 grudnia uczestniczyłem w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim. Przedmiotem obrad było 
zaawansowanie prac związanych z powstaniem odkrywki Złoczew. W spotkaniu 
uczestniczyli przedstawiciele kopalni i elektrowni Bełchatów, samorządowcy, 
związki zawodowe. Z wypowiedzi osób kompetentnych w tym temacie wynika, 
że: 
- wniosek o koncesję do Ministra Środowiska złożony zostanie w drugiej połowie 
2017 roku, 
- złoże Złoczew traktowane jest na równi ze złożem Gibin – wypowiedź prezesa 
elektrowni Bełchatów Pana Sławomira Zawadę 
- jeżeli przedstawiciele korporacji PGE uznają że należy eksploatować odkrywkę 
Złoczew to KTZ ruszy w 2022 roku (p. Żuk St.) 
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Informacja z działalności Komisji 
Pan Ryszard Kuźnik – przewodniczący Komisji Budżetowej – w dniu 14 grudnia wszystkie  
                                    komisji odbyły wspólne posiedzenie. Na posiedzeniu pozytywnie 
zaopiniowaliśmy projekt budżetu Gminy na 2017 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową 
Gminy. 
Ponadto zostały omówione wszystkie materiały ujęte w porządku obrad dzisiejszej sesji. 
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Interpelacje radnych 
 

Pan Tomasz Łukomski – radny z Niemierzyna – w Niemierzynie dwie lampy mrugają , a  
                                          kolejna zgasła, należy naprawić. 
 
Pan Marcin Stangret – radny z Milejowa – uzupełnić ubytki na drodze 
                                  wymienić drewniane słupy energetyczne w miejscowości Janów (od 
szkoły w kierunku  Państwa Zasina zam. Janów 48. Słupy są stare, sypiące, przy trochę 
silniejszym wietrze mogą się przewrócić (tego obawiają się mieszkańcy Janowa). 
Stanowią zagrożenie dla zdrowia,  życia i bezpieczeństwa mieszkańców  
 
Pan Marek Nawrocki – radny z Woli Rudlickiej – nawieźć drogę żwirem koło Pana Benke 
                                    - rolnicy przewożący bele sprasowanej słomy zanieczyszczają drogę w 
Woli Rudlickiej. Rolnicy naruszają przepis art. 45 ust. 1 pkt 9 oraz art. 61 ust. 4 Prawo o 
ruchu drogowym. Coś z tym należy zrobić, Słoma jest na całej jezdni zapycha studzienki.  
 
Pan Robert Karbowiak – radny z Okalewa – skontrolować odpływ wód z drogi powiatowej w  
                                          miejscowości Okalew (koło posesji Pani   Brzózka, Okalew ) z 
chodnika wyciska woda. 
 
Pan Ryszard Kuźnik – radny z Janowa – wyciąć krzaki oraz obciąć wystające gałęzie drzew w  
                                                                   Janowie i Oleśnicy, 
                                   - wymienić drewniane słupy energetyczne w miejscowości Janów (od 
szkoły w kierunku przy Szkole Podstawowej w Janowie oraz przy mojej posesji ) 
             Słupy są stare, sypiące, przy trochę silniejszym wietrze mogą się przewrócić (tego 
obawiają się mieszkańcy Janowa). 
Stanowią zagrożenie dla zdrowia,  życia i bezpieczeństwa mieszkańców  
 
Pan Czesław Warszawski – radny z Dymku – naprawić drogę na …… 
 
Pan Arkadiusz Banaś – radny z Nietuszyny – nawieźć żwirem drogę do pól za panem  
                                                                          Kośmidrem. 
 
Pan Andrzej Koziołek – radny z Ostrówka – odpowiedź udzielona przez PZD – pismo znak:  
                                             PZD-SD.1510.35.2016 z dnia 18.11.2016r. na  interpelację  nie 
satysfakcjonuje, gdyż nie  został wskazany konkretny termin naprawy odcinka drogi 
powiatowej (zakręt przy posesji  Państwa Zuzewicz) w miejscowości Ostrówek, 
- naprawy drogi od drogi krajowej nr 45 do drogi gminnej w miejscowości Bolków ( do Pana  
   Skrobała) droga ta jest nieprzejezdna. 
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Zmiany w budżecie gminy 
Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – przedstawiła proponowane zmiany w budżecie  
                                           gminy na 2016 rok. Zmiany te również są dokonane w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej. 
 
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 w sprawie zmiany w budżecie gminy? 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr XIX/128/2016 
 

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek 
 
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 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Ostrówek? 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr XIX/129/2016 
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Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek 
 
Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – przedstawiła opinie RIO  
 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                    uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej      
   
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Ostrówek? 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr XIX/130/2016 
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Uchwalenie budżetu Gminy na 2017 rok 
 

Przewodniczący obrad – przedstawił pismo, które wpłynęło od Uczniowskiego  
                                       Młodzieżowego Klubu Sportowego „Ostrowia” w Ostrówku w 
sprawie zwiększenia dotacji na utrzymanie Klubu o 10.000 zł. 
 
Pan Arkadiusz Banaś – przychylam się do tego pisma, tylko takie pismo powinno wpłynąć do  
                                       15 października  
 
Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – teraz musiałabym zmienić cały budżet. Możemy  
                                                                        zmienić w ciągu roku. Dotacje są w dodatkowym 
załączniku. 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – zgodzę się z radnym Banasiem. Proponuję w trakcie roku  
                                    uwzględnić to pismo dotacje celową z ustawy o wolontariacie na 
zadanie, które nie będzie ujęte w konkursie. Środki wskażę w ciągu roku. 
Musimy się zastanowić co dalej z oświatą. 
 
Pan Arkadiusz Banaś – Rada jest przychylna i na pewno się przychylimy w ciągu roku. 
 
Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – przedstawiła opinię RIO 
 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                                                        uchwalenia budżetu Gminy Ostrówek. 



 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały w sprawie uchwalenia budżetu  Gminy Ostrówek na 2017 
rok? 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr XIX/131/2016 
 

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

Zmiana uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania 
i wysokości diet dla sołtysów 

 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy - przepisy  art. 25 ust. 4 i 37b ust. 1 ustawy o  
                                           samorządzie gminny nie regulują sytuacji, gdy dana osoba jest 
jednocześnie radnym i pobiera z tego tytułu diety i sołtysem, a rada gminy wprowadziła 
prawo do pobierania diet  dla sołtysów. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że przepisy 
cytowanych artykułów nie wykluczają się wzajemnie.  
Ustawa o samorządzie gminnym nie pozbawia prawa do diety  sołtysa z  tytułu, że jest on 
radnym. 
Pozbawienie – przez radę gminy – prawa do otrzymywania diety z tytułu pełnienia funkcji 
przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej (w tym sołtysa) osoby 
będącej jednocześnie radnym narusza zasadę równości wyrażoną w art. 32 Konstytucji RP. 
 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                     zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości 
diet dla sołtysów. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                        uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad 
otrzymywania i wysokości diet dla sołtysów? 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr XIX/132/2016 
 
 
 
 
 
 



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

Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa 
oraz wyznaczenia inkasentów i określenia 

wynagrodzenia za inkaso z tytułu podatków 
stanowiących dochody Gminy 

 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – z inicjatywy pana Wójta wszyscy sołtysi  
                                            otrzymają ryczałt plus prowizje przy każdej racie podatku. 
 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                   zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia 
inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso z tytułu podatków stanowiących dochody 
Gminy. 

 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                        uchwały w sprawie zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa 
oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso z tytułu podatków 
stanowiących dochody Gminy? 
 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr XIX/133/2016 
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Zmiana uchwały Nr XVIII/124/2016 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 

 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – Urząd Ochrony Konsumentów stoi na  
                                          stanowisku, że w uchwale należy podać datę graniczną do kiedy 
będzie uchwała obowiązywała i to jest jedyna uwaga, którą należy uwzględnić. 
 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                     zmiany uchwały Nr XVIII/124/2016 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 jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? 
 



Za przyjęciem uchwały głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr XIX/134/2016 
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Ustalenie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele 
niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu 

drogowego na drogach gminnych na terenie Gminy Ostrówek 
 

Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – zaistniała potrzeba zmiany stawek za zajęcie  
                                                                           pasa drogowego 
 
Pan Arkadiusz Banaś – jak wyegzekwować  
 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – osoby składają wniosek do Urzędu Gminy i na  
                                           tej podstawie wylicza się opłatę. 
 
Pan Arkadiusz Banaś – a co jeżeli ktoś cały czas zajmuje pas drogowy. 
 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – ta uchwała daje możliwość obciążenia. 
 
Pan Andrzej Koziołek – była budowana droga powiatowa, która miała 6 metrów następnie  
                                        została poszerzona o następne 6 metrów ludzie oddali za darmo 
swoje grunty i teraz mają płacić za zajęcie pasa drogowego, głupia uchwała i głupie decyzje. 
 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – nie mylmy pojęć 
 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                    ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z 
potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego na drogach gminnych na 
terenie Gminy Ostrówek. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 1 radny 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr XIX/135/2016 
 
 
 
 



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

Zorganizowanie wspólnej obsługi finansowo-księgowej 
dla samorządowych jednostek organizacyjnych 

Gminy Ostrówek 
 

Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym  
                                         artykułu 10a pkt 1 ustaliła, iż organy stanowiące jednostek 
samorządu terytorialnego w odniesieniu do jednostek organizacyjnych gminy – 
nieposiadających osobowości prawnej, w drodze uchwał postanawiają o zorganizowaniu 
wspólnej obsługi organizacyjnej, administracyjnej i finansowej. Rada Gminy określa : 
- jednostkę obsługującą, 
- jednostki obsługiwane, 
- zakres obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi. 
Jednostką obsługującą może być Urząd Gminy, inne jednostki organizacyjne samorządu 
terytorialnego. W związku z powyższym konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały. 
 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                  zorganizowania wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla 
samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Ostrówek. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr XIX/136/2016 
 

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

Uchwalenie Statutu Gminy 
 

Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – obowiązujący Statut mamy z 2003 roku,  
                                           dlatego dzisiaj przedstawiamy projekt dostosowanego Statutu 
Gminy do obowiązujących przepisów. Statut poszerzony został o dostęp do informacji 
publicznej. Ponadto obrady sesji będą nagrywane. Komisja Rewizyjna z urzędu będzie 
zajmowała się skargą do tej pory robiła to dopiero po przekazaniu jej przez Radę Gminy. 
Szkielet Statutu opracowany został przez Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli ŁUW 
dostosowany do naszych potrzeb. 
 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                       uchwalenia Statutu Gminy.  
 
 



Przewodniczący obrad – kto z panów jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr XIX/137/2016 
 

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

Przystąpienie Gminy Ostrówek do Stowarzyszenia 
„TAK dla Kopalni Złoczew” 

 
Przewodniczący obrad – uważam, że powinniśmy przystąpić do Stowarzyszenia. 
 
Pan Łukasz Pawlik – głównym graczem jest Złoczew 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – uważam, że zawsze możemy pozyskać jakąś informację  
                                  uczestnicząc w posiedzeniach Stowarzyszenia. Pani Skarbnik widzi 
zawsze same straty. 
 
Pan Ryszard Kuźnik – do Stowarzyszenia możemy przystąpić w każdej chwili. 
 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                   przystąpienia Gminy Ostrówek do Stowarzyszenia „TAK dla Kopalni 
Złoczew” 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 2 radnych 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr XIX/138/2016 
 

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

Wydzierżawienie części działki nr 2 o pow. 0,7132 ha, 
położonej w obrębie geodezyjnym Wola Rudlicka, dotychczasowemu dzierżawcy 

 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – działka ta jest położona obok Szkoły  
                                        Podstawowej w Janowie, podanie złożył dotychczasowy dzierżawca. 
 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                 wydzierżawienia części działki nr 2 o pow. 0,7132 ha położonej w 
obrębie geodezyjnym Wola Rudlicka, dotychczasowemu dzierżawcy.  



Przewodniczący obrad – kto z panów jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr XIX/139/2016 
 

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

Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2016 rok 

 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2017 rok 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok? 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr XIX/140/2016 
 

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

Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomani  na 2016 rok 

 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                  uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2017 
rok 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomani na 2017 rok? 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr XIX/141/2016 
 
 
 



P  u  n  k  t     21 
============= 

Przyjęcie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
 

Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy –  
 
Pan Arkadiusz Banaś – późno wdrażamy ten program, inne gminy zrobiły to o wiele  
                                      Wcześniej. 
 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – u nas priorytetem była kanalizacja, która  
                                             blokuje inne inwestycje. 
 
Pan Arkadiusz Banaś – inne gminy wcześniej korzystały ze środków na kanalizację. 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – 2 miliony z PROWu to nic nie znaczy na kanalizację, całkowity  
                                                kosztorys na kanalizację 5 milionów 700 tys. zł. 
 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                   przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr XIX/142/2016 
 

P  u  n  k  t     22 
================= 

Zmiana uchwały w sprawie szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów 

 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli ŁUW  
                                           stwierdził, że Rada nie określiła sposobu świadczenia usług przez 
punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wobec braku regulacji należałoby 
uznać, że do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych położonego na terenie 
Gminy Ostrówek odpady komunalne może dostarczyć każdy ich posiadacz przebywający na 
terenie Polski. Dodatkowo uchwała winna zostać uzupełniona o zapis zawierający informacje 
na temat lokalizacji oraz godzin otwarcia PSZOK.  
 
 
 



Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały  
                                   zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr XIX/143/2016 
 

P  u  n  k  t     23 
============ 

Rozpatrzenie pisma w sprawie przejęcia przez gminę  
działki nr 438/5 położonej w Ostrówku, stanowiącej drogę dojazdową do działek 

 
Przewodniczący obrad – przedstawił pismo w sprawie przejęcia przez gminę działki nr 438/5  
                                         położonej w Ostrówku, stanowiącej drogę dojazdową do działek.  
 
Pan Łukasz Pawlik – chciałbym zwrócić się do państwa radnych o pozytywne rozpatrzenie  
                                    tego pisma, przejęcie tej działki. W poprzednim roku też przejęliśmy, 
chodzi o ułatwienie mieszkańcom 
 
Pan Ryszard Kuźnik – dobrze byłoby przejąć, ale nic tam nie robić. 
 
Pan Arkadiusz Banaś – wszyscy wiemy, że to jest interes prywatny 
 
Pan Andrzej Koziołek – kiedyś była tam droga ale pomiędzy sklepem a państwem Kranc,  
                                        swobodnie można było dojechać do lasu czy do pół. Wszyscy 
wiemy, że głównie chodzi o odśnieżanie.  
 
Pan Czesław Warszawski – tam kiedyś powstanie małe osiedle 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za tym żeby przejąć działkę nr 438/5  
                                         położoną w Ostrówku która stanowi drogę dojazdową? Jeżeli 
przegłosujemy za przejęciem tej działki to na następną sesję zostanie przygotowany projekt 
uchwały w sprawie przejęcia tej działki przez gminę. 
 
Za głosowało - 12 radnych 
Przeciw – 2 radnych 
Wstrzymał się – 1 radny 
 
Projekt uchwały zostanie przygotowany na następną sesję Rady Gminy. 
 
 
 
 



P  u  n  k  t     24 
================ 

Wolne wnioski i zapytania 
 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – z dniem 9 grudnia 2016 roku zmieniła się  
                                           ustawa o systemie oświaty w zakresie określania opłat za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w prowadzonych przez gminę 
przedszkolach w czasie przekraczającym ustalony przez organ prowadzący wymiar zajęć w 
ramach bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Obecnie Rada gminy określa wysokość 
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych 
przez gminę. U nas do tej pory była to symboliczna opłata tj. 1 zł.  Od 9 grudnia opłaty nie są 
pobierane, gdyż obowiązujące dotychczas uchwały utraciły moc obowiązującą. 
Nie podejmujemy uchwały, gdyż nie będą pobierane opłaty. 
 
Pan Andrzej Koziołek – na interpelacje, które składam na sesji proszę o udzielenie  
                                        odpowiedzi na piśmie. 
 
Pan Łukasz Pawlik – uważam, że dobrze się stało że nie będzie pobierana opłata za pobyt  
                                   dziecka w przedszkolu. 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt Gminy – złożył życzenia Noworoczne. 
 
Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – złożył życzenia Noworoczne. 
 

P  u  n  k  t     25 
=============== 

Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Gminy 
 

Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – dokonał zamknięcia obrad XIX  
                                            sesji Rady Gminy. 
 
Uchwały stanowią integralną część protokołu. 
 

Na tym protokół zakończono 
 
 
Protokołowała 
Urszula Giełzak 
 


