
P R O T O K Ó Ł  II/2014 
z sesji Rady Gminy Ostrówek 

odbytej w dniu 30 grudnia 2014r. 
w godz. 1000-1230 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. Adam Nowak 
10. Łukasz Pawlik 
11. Stanisław Pilarczyk 
12. Marcin Stangret 
13. Andrzej Wojewoda 
14. Wiesław Wojewoda 
15. Sylwester Zienterski 

 
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 Wieluńskiego 
5. Przedstawiciele EKO REGIONU Bełchatów 

 
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. Wanda Kępa – 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 II sesji Rady Gminy 
 
Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – dokonał otwarcia obrad II sesji  
                                          Rady Gminy. Powitał przybyłych na obrady radnych, gości 
zaproszonych oraz sołtysów. 
Stwierdził prawomocność obrad. W sesji uczestniczy 15 radnych.  
 

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

Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z I sesji Rady Gminy 
 
Przewodniczący obrad – porządek obrad dzisiejszej sesji wszyscy radni otrzymali. Czy są  
                                        pytania uwagi? Nie widzę. Kto z Panów radnych jest za przyjęciem 
dzisiejszego porządku obrad? 
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych. Porządek obrad został przyjęty 
jednogłośnie. 
Protokół z obrad I sesji jest do wglądu można się z nim zapoznać. Czy są uwagi do protokołu. 
Kto z Panów radnych jest za przyjęciem protokołu z I sesji Rady Gminy. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie. 
 
Porządek obrad II sesji : 
=================== 

1. Otwarcie obrad II sesji Rady Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z I 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. Zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek – podjęcie uchwały. 
9. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2015-2022 – 

podjęcie uchwały. 
10. Uchwalenie budżetu Gminy Ostrówek na 2015 rok – opinia RIO, opinia Komisji – 

podjęcie uchwały. 
11. Zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi – podjęcie uchwały. 
12. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2015 rok – podjęcie uchwały. 
13. Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2015 rok – podjęcie 

uchwały. 



14. Wolne wnioski i zapytania. 
15. Zamknięcie obrad II sesji Rady Gminy. 

 
P  u  n  k  t     3 

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

Przewodniczący obrad – do Komisji Uchwał i Wniosków proponuję radnych Roberta  
                                         Karbowiaka, kto z panów radnych jest za powołaniem Komisji 
Uchwał i Wniosków w zaproponowanym składzie? 
Za głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymał się – 1 radny 
 

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

Informacja Wójta z działalności pomiędzy sesjami 
 

Pan Ryszard Turek – Wójt – od 15 grudnia 2014r. do 07 stycznia 2015r. powtórnie został  
                                    wyłożony projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. & stycznia o godz. 1000 
odbędzie się dyskusja nad projektem, 
- 8 grudnia rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na odbiór odpadów komunalnych. 
Jedyną ofertę przedstawiła firma EKO REGION z Bełchatowa, oferowana cena za usługę 
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na okres 24 miesięcy wynosi 601.920 zł 
brutto ( na 1 rok wynosi 300.960 do tej pory 1 rok 259.920 zł tj. wzrost o 13,64%), 
- 29 grudnia złożyliśmy wnioski do Urzędu Marszałkowskiego o płatności dotyczące 
rozliczenia zakupu placów zabaw dla Janowa i Okalewa w ramach tzw. małych projektów, 
- 29 grudnia otrzymaliśmy zwrot z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 
kwocie 158.855 zł dotacji zadania „rozbudowa biblioteki gminnej w Ostrówku. Zadanie 
wykonano ze środków PROW w ramach Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Wieluńska”, 
- w listopadzie wykonane zostały naprawy dróg żużlem na Kuźnicy-Jackowskim, 
Dobroszynach i Rudlicach koło Pana Myszorka, Niemierzynie koło P. Idzikowskiego. 
Wykopany został rów od drogi powiatowej w Okalewie. 
 

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

Informacja z działalności Komisji 
 

Pan Sylwester Zienterski – sprawa ceny za odbiór śmieci, wcześniej koszty odbioru śmieci  
                                             były niższe i firmie się opłacało, z ubolewaniem stwierdzam, że 
zgodziliśmy się żeby podnieść stawkę o 1 zł. Niepokój budzi fakt, że do przetargu przystąpiła 
jedna firma. Śmieci niesegregowane powinny być odbierane nieodpłatnie. 
 
 



Pan Łukasz Pawlik – na posiedzeniu Komisji Oświaty dyskusja też była burzliwa w sprawie  
                                   podwyżki stawki za odbiór śmieci. Ostatecznie komisja wypowiedziała 
się za podwyższeniem o 1 zł od osoby. 
 
Pan Andrzej Koziołek – do przetargu przystąpiła jedna firma, nie rozumiem że stawka  
                                     wzrosła o 17%. Usłyszałem że macie inwestycje jeżeli podwyżka 
wynika z tego tytułu to jest nie do przyjęcia. 
 
Przedstawiciel EKO-REGIONu- źle odebrałem to że do przetargu wystartowaliśmy sami to  
                                                       nie nasza wina. Obsługujemy kilkadziesiąt gmin. Odnosząc 
się do państwa nasza oferta jest najniższa, według naszych wyliczeń wychodzi 6,60 zł od 1 
osoby z waszych wyliczeń wyszło 7,90 zł. Wszystko zależy od tego jakie gmina ustali stawki 
od przedsiębiorców. Jesteśmy spółką kapitałową mamy Radę Nadzorczą, która pilnuje 
działalności spółki. Konkurencja na rynku jest duża. Są silniejsze firmy od naszej. 
Po wyliczeniu kosztów okazało się że w waszej gminie mamy straty dlatego musieliśmy 
podnieść stawkę. Są przepisy, które zmuszają nas do wprowadzenia zmian w 
przedsiębiorstwie. Na inwestycje staramy się pozyskać środki z WFOŚ. My musimy stanąć na 
głowie żeby wykonać wszystko to co nakładają na nas normy narzucane z góry. Obniżka 
paliwa to sprawa sezonowa. My wcześniej ogłaszamy przetarg i jeżeli w tym czasie maleje 
cena to trudno ale jest ryzyko (cena paliwa raz maleje raz rośnie). 
My ustosunkowujemy się do specyfikacji, którą gmina sporządza ogłaszając przetarg. My 
składamy ofertę i podajemy cenę za jaką chcemy spełnić podane warunki w specyfikacji. 
 
Pan Arkadiusz Banaś – rozumiem, że zakup pojemników już się państwu zwrócił, to dlaczego  
                                         dalej płacimy za pojemniki? 
 
Przedstawiciel EKO-REGIONu – państwo nie płacą za pojemniki. 
 
Pan Arkadiusz Banaś – ile śmieci gmina wyprodukowała, my możemy mieszkańców  
                                       zobligować do jeszcze większej segregacji żeby tylko obniżyć cenę 
za odbiór śmieci? 
 
Pan Andrzej Koziołek – zgadzam się EKO-REGION ma swoją rację my swoją. Rodzina 8  
                                        osobowa płaci za śmieci więcej niż podatku rolnego czy KRUSu. 
Ludzie są oburzeni. Podwyżka kiedyś się skończy bo ludzie oddają kosze bo nie będą w 
stanie zapłacić za śmieci. Rolnik emeryt ma 800 zł za 40 lat pracy w rolnictwie. 
 
Przedstawiciel EKO-REGIONu – piszcie do parlamentu tam jest właściwy adres. 
                                                             Z gminą Ostrówek współpracuje nam się bardzo 
dobrze. Wyliczyliśmy rzeczywiste koszty pretensje nie do nas. Odnośnie inwestycji staramy 
się pozyskiwać środki z zewnątrz. 
 
Pan Łukasz Pawlik – tamten okres do końca się nie bilansował, czym bezpośrednio  
                                    podyktowany jest wzrost ceny? 



Przedstawiciel EKO-REGIONu – wzrosły koszty zagospodarowania. Wszystko musi być  
                                                        przetworzone, przesortowane, przerobione. 
 
Przewodniczący obrad podziękował przybyłym gościom za przybliżenie tematu. 
 
Pan Sylwester Zienterski – budżet na 2015 rok nie może wszystkich satysfakcjonować.  
                                            Budżet skonstruowany rzetelnie przez panią Skarbnik. 
Jednogłośnie zaopiniowaliśmy pozytywnie projekt budżetu oraz WPF. 
Ponadto na posiedzeniu komisji poruszony został temat nie udzielenia pomocy dziecku przez 
lekarza które doznało kontuzji w szkole. 
 
Pan Ryszard Kuźnik – Komisja Budżetowa wspólnie z Komisją Oświaty omawiała projekt  
                                     budżetu mamy mało środków na inwestycje. Duże koszty ponosimy na 
oświatę. Należy podziękować pani Skarbnik za tak czytelne opracowanie projektu budżetu. 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt budżetu gminy oraz 
WPF. 
Drugim tematem który poruszyliśmy to śmieci a szczególnie to że brakuje ludzi, gdzieś 
zniknęli  
 
Pan Arkadiusz Banaś – proponuję żeby w Regulaminie był zapis żeby w ciągu 14 dni od   
                                      zaistniałego zdarzenia składać deklaracje. 
 
Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – do śmieci dokładamy 120 tys zł. 
 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt  
                                  budżetu gminy oraz WPF. 
Komisja Oświaty zamierza przyjrzeć się wydatkom każdej szkole. 
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================== 

Interpelacje radnych 
 

Pan Andrzej Koziołek – radny z Ostrówka – ułożyć przepusty w ciągu drogi powiatowej Nr  
                                      4537E Nietuszyna-Wieluń w miejscowości Ostrówek na odcinku od 
drogi krajowej nr 45 do posesji Pana Mirosława Glińskiego, 
- odwodnić i naprawić nawierzchnię drogi na zakręcie w miejscowości Ostrówek od posesji 
Państwa Zuzewicz do posesji Państwa Kaczor. 
 
Pan Tomasz Łukomski – radny z Niemierzyna – przy drogach gminnych są wysokie pobocza  
                                        np. droga z Niemierzyna do Ostrówka – woda zatrzymuje się na 
jezdni i tym samym nawierzchnia niszczeje, 
- jeżeli doszłoby do odśnieżania dróg to żeby postarać się jak najdalej zepchnąć śnieg, 
 



- rowy i pobocza pozarastane -  na drodze od Rudlic do Bolkowa gałęzie utrudniają 
widoczność wyjazd bardzo niebezpieczny. 
 
Pan Marcin Stangret – radny z Milejowa – ustawić lustro bezpieczeństwa na drodze  
                                    powiatowej w Woli Rudlickiej na wysokości wyjazdu z drogi gminnej 
(od Pana Skibińskiego, droga za szkołą). Wyjazd w tym miejscu jest niebezpieczny ze 
względu na ustawione wzdłuż drogi barierki od strony Szkoły Podstawowej w Janowie, 
- ustawić znak zakaz zatrzymywania się i postoju na długości ustawionych barierek przy 
Szkole Podstawowej w Janowie. 
 
Pan Arkadiusz Banaś – radny z Nietuszyny – wyrównać i uzupełnić ubytki w poboczu przy  
                                     drodze krajowej nr 45 w miejscowości Nietuszyna, 
- wyrównać drogę i nawieźć żużlem od Pana Zbyszka Falisa do lasu. 
 
Pan Sylwester Zienterski – radny z Woli Rudlickiej – w imieniu mieszkańców wystąpiliśmy o  
                                              przyspieszenie przebudowy drogi krajowej nr 45 w celu poprawy 
bezpieczeństwa. 
 
Pan Andrzej Koziołek – radny z Ostrówka – należałoby ustawić znaki z numerami posesji w  
                                        celu szybszego dotarcia np. karetki do chorego. 
 
Pan Tomasz Łukomski – radny z Niemierzyna – kolejna osoba widzi ten sam problem. 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – jak tylko znajdziemy środki to przystąpimy do oznakowania              
                                              dróg. 
 

P  u  n  k  t     7 

Zmiany w budżecie gminy 
 

Przewodniczący obrad – wpłynęło pismo od Uczniowskiego Młodzieżowego Klubu  
                                         Sportowego „Ostrowia” w Ostrówku o zwiększenie dotacji dla 
klubu. 
 
Pan Robert Karbowiak – Komisja Uchwał i Wniosków przedstawił projekt uchwały w  
                                       sprawie zmian w budżecie gminy. 
 
 
Pan Tomasz Łukomski – czy byłaby możliwość na przyszłość żeby nam zmiany przedstawić  
                                          na posiedzeniu Komisji.  
 
Pan Ryszard Turek – na koniec roku jest tzw czyszczenie budżetu 
 
Pan Tomasz Łukomski – mnie chodzi tylko o poinformowanie. 
 



Pani Skarbnik – nie ma zmian w inwestycjach. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionych zmian w  
                                        budżecie gminy na 2014 rok? 
 
Za przyjęciem zmian głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA  Nr II/9/2014 
 

P  u  n  k  t     8 

 
Zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

 
Pan Robert Karbowiak – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                          sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów jest za przyjęciem przedstawionych zmian w  
                                       Wieloletniej Prognozie Finansowej? 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr II/10/2014 
 

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

Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Ostrówek na lata 2015-2022 

 
Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – odczytała opinię Regionalnej Izby  
                                           Obrachunkowej – opinia pozytywna. 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – na przełomie marca, kwietnia wprowadzimy do budżetu gminy  
                                     opracowanie dokumentacji na kanalizację Nietuszyny i Skrzynna. 
 
Pan Robert Karbowiak – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                             sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Ostrówek na lata 2015-2022. 
 
Sale obrad opuścił radny Sylwester Zienterski 
 
 



Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu 
uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA  NR II/11/2014 
 

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

Uchwalenie budżetu Gminy Ostrówek na 2015 rok 
 

Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – przedstawiła opinię Regionalnej Izby  
                                           Obrachunkowej w Sieradzu – opinia pozytywna. 
 
Przewodniczący obrad – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt  
                                         budżetu Gminy na 2015 rok. 
 
Pan Robert Karbowiak – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                         sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrówek na 2015 rok. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                              uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrówek na 2015 rok? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA  Nr II/12/2014 
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============= 

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 

Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – kalkulacje którą sporządziliśmy obecnie jest  
                                            zgodna z poniesionymi kosztami. Odnośnie rozbieżności w liczbie 
mieszkańców. Podstawą do obliczenia była liczba mieszkańców zameldowanych, a bierzemy 
liczbę mieszkańców zamieszkałych. W wątpliwych przypadkach wysyłamy pisma żeby ludzie 
złożyli właściwe deklaracje. 
 
Pan Andrzej Koziołek – czym konkretnie zajmuje się pracownik, który jest zatrudniony na  
                                         obsłudze śmieci? Czy oprócz odpadów komunalnych prowadzi też 
inne sprawy w Urzędzie? 
 
 



Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – ustawodawca narzucił na gminy ustawę  
                                            śmieciową. Na początku mieliśmy stażystów. W Urzędzie Gminy 
każdy kogoś zastępuje ten pan zastępuje pana  Adama Załęckiego. 
 
Pan Robert Karbowiak – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                           sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                          uchwały – stawka za odpady selektywne 6,70 zł od osoby za 
niesegregowane 13,40 zł od osoby. 
 
Za przyjęciem głosowało – 12 radnych 
Przeciw – 1 radny 
Wstrzymał się – 1 radny 
UCHWAŁA Nr II/13/2014 
 

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

Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok 

 
Pan Robert Karbowiak – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                          sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok 
 
Przewodniczący obrad – czy są pytania, uwagi. Kto z panów radnych jest za przyjęciem  
                                        przedstawionego projektu uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA  Nr II/14/2014 
 

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

Uchwalenie Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomani na 2015 rok 

 
Pan Robert Karbowiak – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                         sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomani na 2015 rok. 
 
 



Przewodniczący obrad – czy są pytania, uwagi. Kto z panów radnych jest za przyjęciem  
                                        przedstawionego projektu uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA  Nr II/15/2014 
 

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

Wolne wnioski 
 

Pan Tomasz Łukomski – 30 stycznia odbędzie się turniej piłki siatkowej, a 7 lutego turniej  
                                           piłki halowej o puchar Przewodniczącego Rady Gminy. Kto ma 
życzenie to może wesprzeć finansowo powyższe imprezy sportowe. 
 
Pan Ryszard Kuźnik - wnioskuję o zgłoszenie do Wojewody Łódzkiego wniosku o nadanie  
                                     Złotego Krzyża Zasługi dla Pana Stanisława Litwińskiego. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów jest za wnioskiem zgłoszonym przez radnego Ryszarda  
                                       Kuźnika w sprawie wystąpienia do Wojewody Łódzkiego z 
wnioskiem o nadanie Złotego Krzyża Zasługi dla Pana Stanisława Litwińskiego. 
 
Za wystąpieniem z wnioskiem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Pan Stanisław Pilarczyk – 9 grudnia 2011r. obecnie 34 letni mieszkaniec Bolkowa uległ  
                                           ciężkiemu  wypadkowi samochodowemu. Doznał ciężkich obrażeń 
głowy i złamania kończyn. Obecnie przebywa w domu i jest rehabilitowany prywatnie. 
Zwracam się z prośbą o przekazanie 1% swojego podatku na pomoc dla Tomka. Uzyskane 
środki umożliwi ą dalszą rehabilitację Tomka. Rozdam państwu ulotki informacyjne. 
 
Pan Leszek Bak – radny Rady Powiatu Wieluńskiego – chciałem wszystkim serdecznie  
                                podziękować za wsparcie mojej osoby w wyborach samorządowych. 
Postaram się godnie reprezentować naszą gminę. 
 
Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – życzę państwu wszystkiego  
                                          dobrego w Nowym Roku. 
 
 
 
 
 



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

Zamknięcie obrad II sesji Rady Gminy 
 

Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – dokonał zamknięcia obrad II sesji  
                                           Rady Gminy. 
 
Uchwały stanowią integralną część protokołu. 
 
 
Protokołowała 
Urszula Zgoda 
insp.ds. samorządowych 

 

 
 

 


