
P r o t o k o l XXXIV/2014
z sesji Rady Gminy Ostrowek odbytej
w dniu 31 marca 2014r. w wali narad

Urz^du Gminy w Ostrowku
wgodz. 10 (W-1240

W sesji uczestniczylo 14 radnych wg zafa_czonej listy obecnosci

1. Wioletta Dzioba
2. Robert Karbowiak
3. Andrzej Kozioiek
4. Ryszard Kuznik
5. Stanislaw Litwinski
6. Tomasz Lukomski
7. Zbigniew Majchrowski
8. Bogdan Minkina
9. Lukasz Pawlik
10. Czeslaw Warszawski
11. Robert Wlodarczyk
12. Andrzej Wojewoda
13. Stanislaw Pilarczyk
14. Sylwester Zienterski

Nieobecna Maria Ba,k

Ponadto w sesji uczestniczyli :
1. Ryszard Turek - Wojt Gminy
2. Anna Walaszczyk - Skarbnik Gminy
3. Mieczystaw Pawlak - Sekretarz Gminy.
4. Jacek Niepieklo - radny Rady Powiatu
5. Leszek Bak - radny Rady Powiatu
6. Marcin Stadnicki - Kulisy Powiatu Wieluhskiego
7. Daniel Sibiak - Dziennik Lodzki

S o t t y s i :

1. Alcksy Buda - sohys sotectwa Bolkow
2. Miroslaw Polewiak - soltys sotectwa Dymek
3. Elzbieta Kwapis/ - soltys solectwa Janow
4. Ewa Konieczna - sohys solectwa Milejow
5. Krzysztof Panek - sohys solectwa Nietuszyna
6. Renata Kosmider - sohys sotectwa Okalew
7. Marianna Pawlowska - sohys solectwa Rudlice
8. Marek Panek - sohys solectwa Skrzynno



9. Jozef St^pien - sottys sotectwa Wielgic
10. Marek Nawrocki - soltys sotectwa Wola Rudlicka

P u n k t 1

Otwarcie obrad XXXIV sesii Rady Gminy

Pan Andrzej Wojewoda - Przewodniczqcy Rady Gminy - dokonai otwarcia obrad XXXIV
sesji Rady Gminy. Powital przybytych oraz stwierdzif

prawomocnosc obrad. W sesji uczestniczyto 14 radnych na 15 radnych ustawowego sktadu
rady.

P u n k t 2

Przviecie porzadku obrad XXXIV sesji Rady Gminy oraz protokolu z ostatniei sesji

Przewodnicza^cy obrad - przedstawil proponowany porza.dek obrad. Czy do przedstawionego
porzadku obrad sa. pytania, uwagi?

Proponowany porzadek ohrad :

1. Otwarcie obrad XXXIVsesji Rady Gminy.
2. Przyje^cie porzqdku obrad XXXIV sesji Rady Gminy oraz protokolu z ostatniej sesji.
3. Powolanie Komisji Uchwal i Wnioskow,
4. Informacja z dzialalnosci Wojta pomie^dzy sesjami.
5. Informacja z dzialalnosci Komisji.
6. Interpelacjc radnych.
7. Likwidacja Szkoly Podstawowej w Wielgiem -podj^cie uchwaly.
8. Zmiany w btidzecie gminy - podje_cie uchwafy,
9. Zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek - podj^cie uchwaly.
10. Informacja z wysokosci srednich wynagrodzen nauczycieli na poszczegolnych

slopniach awansu zawodowego w szkolach prowadzonych przezjednostk^ samorzqdu
terytorialnego.

11. Wyrazenie zgody na wyodr^bnienie w hudzecie gminy srodkow stanowiqcych fundusz
solecki - podj^cie uchwaly.

12. Przyjt>cie programu opieki nad zwierz&ami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomnosci zwierzqt na terenie Gminy Ostrowek w 2014 roku -podjqcie uchwaly.

13. Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Ostrowek
na lata 2011-2015 za 2013 rok.

14. Sprawozdanie z Programu przeciwdzialania przemocy w rodzinie za 2013 rok.
15. Utworzenie obwodu glosowania w zakladzie pomocy spolecznej w wyborach do

Parlamentu Europejskiego zarzadzonych na dzien 25 maja 2014r. - podj^cie
uchwaly.

16. Sprzedaz nieruchomosci gruntowej oznaczonej numerem dzialki 268/1 opow.0,3000
ha polozonej w Ostrowku dotychczasowemu dzierzawcy - podje^cie uchwaly.

17. Najem lokalu uzytkowego poiozonego w budynkit Szkoly Podstawowej w Wielgiem
dotychczasowemu najemcy - podje^cie uchwaly.



18. Rozpatrzeniepismapani Dyrektor Szkoty Podstawowej w Janowie w sprawie
utworzenia przedszkola dla dzieci 3 i 4 letnich w Janowie.

19. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu w sprawie
dofmansowania do zakupu samochodu sluzbowego nieoznakowanego.

20. Wolne wnioski i zapytania.
21. Zamkniqcie ohradXXXIVsesji Rady Gminy.

Pan Zbigniew Majchrowski - chcialem prosic wysokq. Rad$ o wylqczenie mnie ze skladu
Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoly Podstawowej w
Skrzynnie, ze wzgledow osohistych.

Pan Sylwester Zienterski - w imieniu Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa prosz? o zdj^cie z
porz^dku obrad dzisiejszej sesji pkt 19 dotycza^cego rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej
Policji w Wieluniu w sprawie dofmansowania do zakupu samochodu sluzbowego
nieoznakowanego. Na nastejpna, sesje^ zaprosic Komendanta i wowczas ro/patrzyc pismo.

Przewodnicz^cy obrad - wplynaj wniosek od Pana Wojta dotyczqcy wprowadzenia do
porza^dku obrad dwoch tematow :

1) Projektu uchwaly w sprawie realizacji projektu systemowego wspolfmansowanego z
Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitat
Ludzki 2007-2013, Priorytet VII ,,Promocja integracji spolecznej", Dzialanie 7.1
,,Rozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddzialanie 7.1.1 ,,Rozwoj i
upowszechnianie aktywnej integracji przez osrodki pomocy spolecznej" w roku 2014,

2) Sprawozdanie z realizacji Programu wspolpracy Gminy Ostrowek z organizacjami
pozarz^dowymi oraz innymi podmiotami prowadz^cymi dzialalnosc pozytku
publicznego za 2013 rok.

Po konsultacji z paniq. Radca. Prawna^prosz? radnego Majchrowskiego o ztozenie na pismie
rezygnacji z uzasadnieniem wowczas na sesji rada rozpatrzy.

Pan Ryszard Turek - Wqjt - okolo godz. 11 jak be_dzie przerwa puscic krotki film sprzed 15
lat o powiecie wielunskim z 1999 roku. Jest to okolo 20 minut

ogla.dania tarn Ostrowek tez chyba jest. Chce_ to puscic nie dlatego ze chc^ sie^ promowac
tylko jest projekt zorganizowania kolejnego f i lmu o zicmi wieluiiskiej powiatow portret
wlasny 2014

Przewodnicz^cy obrad - kto z panstwa radnych jest za wnioskiem Komisji Rozwoju Wsi i
Rolnictwa dotycza^cego zdj^cia z porza^dku obrad punktu 19?

Za zdj^ciem glosowalo - 11 radnych
Przeciw — 0
Wstrzymalo sie - 3 radnych

Kto z panstwa radnych jest za projekcja. filmu ?
Za projekcja. filmu gtosowalo - 13 radnych
Przeciw - 0
Wstrzymal si^ - 1 radny



Kto z paristwa radnych jest za przyj^ciem przedstawionego porzadku obrad z uwzgl^dnieniem
przedstawionych zmian?

Za przyj^ciem gfosowato - 14 radnych
Przeciw - 0
Wstrzymalo si§ - 0

Porzadek obrad :

1. Otwarcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy.
2. Przyjecie porzqdku obrad XXXIV sesji Rady Gminy oraz protokolu z ostatnicj

sesji.
3. Powolanie Komisji Uchwat i Wnioskow.
4. Informacja z dzialalnosci Wojta pomiedzy scsjami.
5. Informacja z dzialalnosci Komisji.
6. Interpelacje radnych.
7. Likwidacja Szkoly Podstawowej w Wielgiem - podjecie uchwaly.
8. Zmiany w budzecie gminy - podjecie uchwaty.
9. Zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek — podjecie

uchwaty.
10. Informacja z wysokosci srednich wynagrodzen nauczycieli na poszczegolnych

stopniach awansu zawodowego w szkolach prowadzonych przez jednostke
samorz^du terytorialnego.

11. Wyrazenie zgody na wyodrebnienie w budzecie gminy srodkow stanowi^cych
fundusz solecki - podjecie uchwaty.

12. Przyjecie programu opieki nad zwterzetami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomnosci zwierzqt na tercnie Gminy Ostrowek w 2014 roku - podjecie
uchwaty.

13. Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy
Ostrowek na lata 2011-2015 za 2013 rok.

14. Sprawozdanie z Programu przeciwdzialania przemocy w rodzinie za 2013 rok.
15. Utworzenie obwodu glosowania w zakladzie pomocy spolecznej w wyborach do

Parlamentu Europejskiego zarzqdzonych na dzien 25 maja 2014r. - podjccie
uchwaty.

16. Sprzedaz nieruchomosci gruntowej oznaczonej numcrcm dzialki 268/1 o
pow.0,3000 ha polozonej w Ostrowku dotychczasowemu dzierzawcy - podjecie
uchwaty.

17. Najem lokalu uzytkowego polozonego w budynku Szkoty Podstawowej w
Wielgiem dotychczasowemu najemcy - podjecie uchwaly.

18. Rozpatrzcnie pisma pani Dyrektor Szkoly Podstawowej w Janowie w sprawie
utworzenia przedszkola dla dzieci 3 i 4 letnich w Janowie.

19. Projekt uchwaty w sprawie realizacji projektu systemowego wspotfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapital Ludzki 2007-2013, Priorytet VII ,,Promocja intcgracji spolecznej",



Dzialanie 7.1 ,,Rozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji", Podd/ialanie 7.1.1
,,Rozwoj i upowszechnianie aktywnej intcgracji przez osrodki pomocy
spolecznej" w roku 2014.

20. Sprawozdanie z realizacji Programu wspolpracy Gminy Ostrowek z
organizacjami po/arzado\vvmi oraz innymi podmiotami prowadz^cymi
dziatalnosc pozytku publicznego /;i 2013 rok.

21. Wolne wnioski i zapytania.
22. Zamkniecie obrad XXXIV sesji Rady Gminy.

P u n k t 3

Powolanie Komisji Uchwal i Wnioskow

Przewodnicz^cy obrad - do Komisji Uchwal i Wnioskow proponuje radnych Pania^ Wiolettt^
Dzioba, Pana Bogdana Minkina oraz Pana Roberta Karbowiaka.
Kto z panstwa radnych jest za powolaniem Komisji Uchwat i Wnioskow w przedstawionym
skfadzie?

Za glosowalo - 14 radnych
Przeciw - 0
Wstrzymalo si$ - 0

P u n k t 4

Informacia z dzialalnosci Wojta pomiedzy sesjami

Pan Ryszard Turek - Wqjt - 12 marca rozstrzygniety zostal przetarg na rozbudow^ i
przebudowt^ pomieszczeh gminnej biblioteki w Ostrowku. Z pi^ciu

ofert wybralismy ofert? firmy /aklad Ustug Budowlanych z Rza.sni Pana Krzysztofa Kluski
za kwote_ 253.300 zt. Termin wykonania 14.08.2014r.
- 24 marca wyslalismy do 6 firm zapytania ofertowe na realizacj? budowy boiska wiejskiego
do pitki siatkowej w Okalewie. Termin skladania ofert do 10.04. Termin realizacji
zamowienia31 maj 2014r.
- 26 marca rozstrzygniety zostal przetarg na przebudowe drogi wewn^trznej Niemierzyn-
Kresy (1,021 km). 7 5 firm wybrana zostala oferta firmy PHU ,,Rad-TOM" na kwott^
388.592,66 zt. Termin realizacji 29.08.2014r.
- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaz^dalo potwierdzenia realizacji wniosku
,,przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu" zlozonego w ramach programu Innowacyjna
Gospodarka.
Projekt zakladaj^cy stworzenie dost^pu do szerokopasmowej sieci w celu dost^pu do
Internetu dla 80 gospodarstw domowych zagrozonych wykluczeniem cyfrowym z powodu
trudnej sytuacji ekonomicznej i 8 podmiotach - jednostkach organizacyjnych realizowany
b^dzie w tym roku.



- trwa naprawa drog gminnych. Wyrownana zostala wi^kszosc drog. Obecnie nawozone s^
ubytki zwirem i zuzlem.

P u n k t 5

Informacia z dzialalnosci Komisii

Pan Sylwester Zienterski - Przewodniczqcy Komisji Rozwqju Wsi i Rolnictwa - nasza
Komisja obradowala jeden raz w dniu dzisiejszym. Omawialismy

materialy na dzisiejsz^ sesj^ Rady Gminy.
Punkt 11 wyrazenie zgody na wyodrqbnienie w budzecie gminy srodkow stanowiqcych
fundusz sotecki sporo na ten temat dyskutowalismy, taki fundusz w innych gminach istnieje
komisja hyla ... argumenty rozne soltys bez pienie^dzy jakq mafunkcjejakie ma znaczenie czy
tylko do roznoszenia kurend czy tylko do zbierania kasy nawet w niektorych solect\vach
zebrany podatekjest coraz mniejszy bo wpfywa bezposrednio na konto Urze^du
Czy te Rady Soleckie funkcjonujq, czy chociaz zbierajq si% te rady wiem, ze w moim solectwie
na moj wniosek dwa razy zebrala si% Rada Solecka. Jaki ma wplyw na to co moze podjqc ta
rada decydowac, moze tylko wnioskowac ale wlasnej inicjatywyjakjest pieniqdz cos kupic
naprawic jakis odcinek drogi Wiadomo mozna wiadomo ze to jest uciqzliwe dla soltysa, dla
Rady Soleckiej kazde rozliczenie chocby po mojej dzialalnoscijakqpelnie^ w Spolce Wodnej
grosz do grosz trzeba rozliczyc Sq kontrole tez mialem kontrole z Urzqdu Marszalkowskiego
kontrola bylapomysli. Tak samo nie nalezy straszyc soltysow, ze lego si% nie rozliczy, ze
gdzies w Brqszewicach byly kontrole i trzeba bylo oddac niestety zle tefundusze byfy
przeznaczone nie rozliczone niestety tkajest procedura Kto pelnijakqs funkcje w strazy to wie
ze \vszystko trzeba rozliczyc kazdq kwot<> z Urze^dem Skarbowym ale si% dziala pozyskuje si%
na ten eel pieniqdze. Nasza Komisja uszanuje wolq soltysow, chcecie czy nie chcecie
funduszu. Wiadomo jaka jest sytuacja finansowa naszej gminy w budzecie nie ma za duzo
pienie^dzy Jezeli poprzez fundusz zaspokoilibyscie wlasne potrzeby to wtedy nie chodzilibyscie
do wojta i tak polocznie mowiqc nie skamlaUhyscie o kazdq zlotowkq. Wtedy moze kazde
solectwo byloby rowno traktowane. Sq niestety mowilem na Komisji roznie to bywa, ale tu
komisja daje sottysom soltyskom mozliwosc wypowiedzi. Wasza woia be^dzie uszanowana. Tak
be^dziemy glosowacjak sobie zechcecie.
Poruszylismy tez napra\v% drog pod kontem rozwoju gospodarczego nie tylko zeby sluzyla ta
droga zeby dawala jakis efekt wizualny ale zeby byla ucz^szczana zeby wplywala na rozwoj
gospodarczy w gminie takq drogqjest polqczenie Wielgiego z Wolq Rudlickq. Szczegolnie pod
kqtem itprawy tarn warzyw. Polqczenie lej drogi pozwalatohy wspolprucowac z drugq czqsciq
gminy. Temat jest dose szeroki ale tufa/ w rozmowie z wojtem jest do osiqgnigcia.
Rozpatrzenie pisma pani dyrektor szkoly podstawowej w Janowie, a scislej mowiqc w Woli
Rudlickiej Szkola w Janowie zostala sprzedana - na potrzeby przedszkola. Nie wiem czy
zostala zaproszona pani dyrektor na dzisiejsze obrady Jezeli pismo czyjes si% rozpatruje to ta
osoba powinna hyc, chcialbym znac stanowisko komisji oswiaty bo komisji rozwoju wsi i
rolnictwajestjednoznaczne jezeli nie b^dziemy stawiac na male dzieci na ich rozwoj jeze I i nie
be^dziemy wspomagac rodzicow aby byl szeroki doste^p do tych przedszkoli, bliski, takjak
wczesniej mowilem to ta podstawowa komorka spolecznajakqjest rodzina siq rozwarstwia



nie ma si% kto zaopiekowac dzieckiem me ma kto si% zaopiekowac starszq osobq, powinnismy
o to dbac. Warunki lokalowe w tym Janowie istniejq, dzieci przybywa ale niestetyjezeli 16
dziecijest w danym roczniku a tylko 10 dzieci chodzi a 6 do innych przedszkoli np. w
Zloczewie Lulutowie to dzieci przyuczajq si% do tamtych dzieci i wtedyjuz nie przychodzq do
naszej szkofy. Jezeli nie zadbamy o to dzieci be^dq nam uciekac. Druga sprawa poprzez
przedszkola przyciqga si% dzieci do Szkofy Podstawowej w Ostrowku, ale chocby na chwil%
obecnqpojemnosc lego przedszkola mozliwosci tego przedszkola juz zostafy zaspokojone.
Dzieci juz nawet nie mozna przyjqc tym hardziejjest zasadne to przedszkole utworzyc przy
Szkole Podstawowej w Janowie, ktore slutyloby innym dzieciom chocby dzieciom z Okalewa
Nie mniej jednak Komisja nasza wnioskuje aby tego punktu do konca nie rozpatrywac
zapoznac si% z deklaracjami konkretnymi deklaracjami rodzicow i wtedy podjqc stosownq

cyzjz. Innymi punktami, ktore sq mysl% ,ze zajmowala si$ Komisja Oswiaty.

Pan Stanislaw Litwihski - 28 marca odbylo si$ posiedzenie Komisji Oswiaty, Kultury i
Zdrowia. W posiedzeniu uczestniczyla Pani Elzbieta Karolkowska

Dyrektor Szkoly Podstawowej w Janowie oraz Pani Dorota Kopec Dyrektor Przedszkola w
Ostrowku. Szczegofowo zajejismy sie^ analizq pisma Pani Dyrektor Szkoty Podstawowej w
Janowie w sprawie utworzenia przedszkola dla dzieci 3 i 4 letnich w Janowie. Pani dyrektor
poinformowala, ze 20 rodzicow zadeklarowalo chec uczeszczania dzieci do przedszkola.
Zgodnie z przepisami od 2016 roku majq iunkcjonowac zespoly szkoino-przedszkolne, ktore
majqzastajDic oddzialy przcdszkolne.
Nast^pnie zajmowalismy si^ sprawi\a funduszu soleckiego, nasza komisja jest za
nierozdrabnianiem srodkow, ale najlepiej zeby w tym temacie wypowiedzieli si? soltysi.
Zapoznalismy si$ z projektem uchwaly w sprawie zmian w budzecie gminy oraz wieloletniej
prognozie finansowej - komisja projekty uchwal zaopiniowala pozytywnie.
Ponadto Zapoznalismy si? z :
- programem opieki nad zwierz^tami be/,domnymi,
- sprawozdaniem z realizacji programu ochrony zdrowia psychicznego,
- sprawozdaniem z programu przeciwdzialania przemocy w rodzinie,
- projektem uchwaly w sprawie utworzenia obwodu glosowania w DPS,
- projektem uchwaly w sprawie sprzedazy nieruchomosci gruntowej potozonej w Ostrowku,
- projektem uchwaly w sprawie najmu lokalu uzytkowego w Wiclgiem.

Pan Zbigniew Majchrowski - Przewodnicz^cy Komisji Rewizyjnej - Komisja Rewizyjna
odbyla dwa posiedzenia. Zajmowala si? sprawa^ skargi.



P u n k t 6

Interpelacie radnvch

Pan Sylwester Zienterski - radny z Woli Rudlickiej -

Pan Stanistaw Pilarczyk - na drodze przez las w kierunku Bolkowa powstato duzo dziur,
uzupetnic ubytki, duza dziura jest koto pana Wacka Budy.

- na drodze za panem Wojcieszakiem naprawic droge^ po zimie powstaty dziury.
- droga Jackowskie-Kuznica do mtyna uzupetnic dziury.
- wykonac oswietlenie na zakr^cic w Rudlicach doktadnie chodzi o 3 lampy przy stawach,
chodnik kosztuje o wiele drozej.

Pan Zbigniew Majchrowski - naprawic droge^ koto pani sottys w Milejowie.

Pan Robert Karbowiak - naprawic drogp Babin-Chojny.

Pan Ryszard Kuznik - naprawic drogi w Olesnicy i Janowie.

Pan Tomasz Lukomski - na drodze od Ostrowka przez Bolkow do Niemierzyna na catej
dlugosci sâ  dziury, uzupetnic brakuj^ce ubytki.

- do kogo naleza^ drzewa rosn^ce (chodzi o las) wzdtuz drogi z Ostrowka do Bolkowa
nalezatoby usance cz^sc tych drzew, zagrazaja, bezpieczenstwu.
- niewidoczny wyjazd od strony Kresow w Niemierzynie, przy wyjezdzie z tej drogi powstaly
wyrwy w drodze powiatowej.

Pani Wioleta Dzioba - na drodze od pani Wesotowskiej do pani Kordeckiej dziury
uniemozliwiaj^ce si? swobodne poruszanie.

Pan Stanistaw Pilarczyk - dzi^kuj^ za ustawienie znaku z Bolkowa do Rudlic
ograniczaja.cego tonaz prosze o ustawienie takiego znaku rowniez

na drodze od Ostrowka do Bolkowa.

Pan Sylwester Zienterski - ci^zkie samochody niszcza^ nasze drogi.

Pan Ryszard Turek - Wqjt - samochody o ktorych mowi radny Pilarczyk dowoza. piasek na
budowQ mostu w Rychtocicach.



P u n k t 7

Likwidacia Szkoly Podstawowei w Wielgiem

Pan Czeslaw Warszawski - prosz? podac w jakiej wysokosci musimy wyplacic odprawy
nauczycielom likwidowanej szkoly, oraz jakie oszcz^dnosci

b?dziemy mieli z tytutu likwidowanej szkoly?

Pani Anna Walaszczyk - Skarbnik Gminy - 102 tys. zl otrzymajq nauczyciele, a 12 tys. zl
obsluga razem 1 14 tys zl nalezy przygotowac na odprawy. Jezeli

chodzi o korzysci mieliscie paristwo przedstawione wczesniej.

Pan Ryszard Turek - Wojt - z nauczaniem pocza,tkowym zatrudnimy wszystkich nauczycicli.
Planujemy utworzyc swietlice w Wielgiem na pewno 1 osoba

znajdzie zatrudnienie ponadto rozszerzymy zakres pani Matusiak ktora pracuje w bibliotece.
Jest pomysl zeby w Wielgiem na powietrzu postawic silownie.

Pan Sylwester Zienterski -jestem przeciwko Iikwidacji szkoly w Wielgiem, dzieci ze szkoly
w Wielgiem b^da^ ucz^szczaly do szkoty w Ostrowku. Chcialbym

si? zapoznac z opinia^ Kuratora.

Przewodnicz^cy obrad - odczytal opinie Kuratora Oswiaty.

Pan Zbigniew Majchrowski - czy si$ przeslyszalem, ze chodzi o likwidacje Skrzynna.

Przewodnicza^cy obrad - nie, opinia dotyczy Iikwidacji Szkoly Podstawowej w Wielgiem.

Pani Wioletta Dzioba - Komisja Uchwaf i Wnioskow - przedstawila projekt uchwaly w
sprawie Iikwidacji Szkoly Podstawowej w Wielgiem.

Przewodniczqcy obrad - kto z panstwa radnych jest za podj^ciem uchwaly w sprawie
Iikwidacji Szkoly Podstawowej w Wielgiem?

Za podj^ciem uchwaly giosowalo - 10 radnych
Przeciw - 4 radnych
Wstrzymalo si$ - 0

obrad opuscil radny Andrzej Koziolek



P u n k t 8

Zmiany w budzecie gminv

Pani Anna Walaszczyk - Skarbnik Gminy - omowila proponowane zmiany w budzecie
gminy.

Pani Wioletta Dzioba - Komisja Uchwat i Wnioskow - przedstawila projekt uchwaly w
sprawie zmian w budzecie gminy.

Przewodniczacy obrad - czy sq. pytania. Nie widz?. Kto z panstwa radnych jest za podJQciem
powyzszej uchwaty?

Za glosowato - 13 radnych
Przeciw - 0
Wstrzymalo si? - 0
UCHWALA NR XXXIV/227/2014

P u n k t 9

Zmiana w Wieloletniei Prognozie Finansowei

Pani Wioletta Dzioba - Komisja Uchwal i Wnioskow - przedstawila projekt uchwaty w
sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Przewodniczacy obrad - czy s^ pytania. Nie widze_. Kto z panstwa radnych jest za podj^ciem
powyzszej uchwaly?

Za glosowalo - 13 radnych
Przeciw - 0
Wstrzymalo si? - 0
UCHWALA NR XXXIV/228/2014

P u n k t 10

Intbrmacia z wysokosci srednich wynagrodzen nauczycieli na poszczegolnych stopniach
awansu zawodowego w szkolach prowadzonych przez jednostke samorzadu terytorialncgo

Pani Anna Walaszczyk - Skarbnik Gminy - w zwiajzku z art. 30a ust. 5 ustawy z dnia 26
stycznia 1982r. Karta Nauczyciela organ prowadzqcy przedklada

Radzie Gminy sprawozdanie z wysokosci srednich wynagrodzen nauczycieli na
poszczegolnych stopniach awansu zawodowego w jednostkach oswiatowych prowadzonych
przez Gmin? (informacja stanowi zatqcznik do protokolu)



P u n k t 11

Fundusz sotecki

Przewodniczacy obrad - zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu soleckim,
Rada Gminy rozstrzyga o wyodre_bnieniu w budzecie gminy srodkow

stanowiacych fundusz solecki, podejmuj^c uchwaJe, w ktorej wyraza zgod? albo nic wyraza
zgody na wyodr^bnienie funduszu.

Pan Marek Nawrocki - soltys solectwa Wola Rudlicka - w imieniu soltysow prosimy o
niewyodrebnianie srodkow. Nie warto rozdrabniac srodkow

Pani Wioletta Dzioba - Komisja Uchwat i Wnioskow - przedstawila projekl uchwaly w
sprawie wyrazenia zgody na wyodrebnienie w budzecie gminy

srodkow stanowia.cych fundusz solecki

Przewodniczacy obrad - czy sa_ pytania. Nie widze, Kto z panstwa radnych jest za podje_ciem
powyzszej uchwaty?

Za gfosowalo - 13 radnych
Przeciw - 0
Wstrzymalo si$ - 0
UCHWALA NR XXXIV/229/2014

P u n k t 12

Przvjecie programu opieki nad zwierzetami hezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci
zwierzat na tercnic Gminy Ostrowck w 2014 roku

Pan Mieczyslaw Pawlak - Sekretarz Gminy - zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie
zwierzat Rada Gminy corocznie do dnia 31 marca uchwala

program opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzat.
Zostala zawarta umowa na opiekc weterynaryjna. z lekarzem weterynarii z Ostrowka.

Pani Eilzbieta Kwapisz - do kogo zglaszamy bezpanskie pieski.

Pan Ryszard Turek - Wqjt Gminy - do Urz^du Gminy.

Pan Mieczyslaw Pawlak - Sekretarz Gminy - w dni wolne sâ  sluzbowe komorki, jezeli ktos
zadzwoni na moj prywatny numer nie pogniewam si$.



Pani Wioletta Dzioba - Komisja Uchwal i Wnioskow - przedstawila projekt uchwaJy w
sprawie przyjecia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomnosci zwierzqt na terenie Gminy Ostrowek w 2014 roku.

Przewodnicza^cy obrad - czy s^ pytania. Nie widz?. Kto z paristwa radnych jest za podj^ciem
powyzszej uchwaly?

Za glosowalo - 13 radnych
Przeciw - 0
WstrzymaJo si? - 0
UCHWALA NR XXXIV/230/2014

P u n k t 13

Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
Gminy Qstrowek na lata 2011 -2015 za 2013 rok

Przewodnicza^cy obrad - zgodnie z uchwaJq Nr XI/70/2011 z dnia 27 pazdziernika 201 Ir. w
sprawie przyjecia Programu Ochrony Zdrowia Psychiczncgo Gminy

Ostrowek na lata 2011-2015 Rada Gminy rozpatruje sprawozdanie z realizacji Programu do
dnia 31 marca kazdego roku.
Sprawozdanie wszyscy radni otrzymali. Czy sa, pytania uwagi? Nic widze.
Do przedstawionego sprawozdania uwag nie wniesiono.

P u n k t 14

Sprawozdanie z Programu przeciwdzialania
przemocv w rodzinie za 2013 rok

Przewodniczqcy obrad - zgodnie z uchwaly Nr VII/42/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. w
sprawie przyjecia Gminnego Programu przeciwdziatania przemocy

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Ostrowek na lata 2011-2016
Rada Gminy rozpatruje sprawozdanie z realizacji Programu do dnia 31 marca kazdego roku.
Sprawozdanie wszyscy radni otrzymali. Czy sâ  pytania uwagi? Nie
Do przedstawionego sprawozdania uwag nie wniesiono.



P u n k t 15

Utworzenie obwodu tzlosowania w zakladzic pomocy spoleczne;
w wyhorach do Parlamentu Europeiskiego

zarzadzonvch na dzicri 25 maia 2014r

Pan Mieczyslaw Pawlak - Sekretarz Gminy - zgodnie z obowiazuj^cym Kodeksem
wyborczym ,,Rada gminy, w drodze uchwaly, na wniosek wqjta,

tworzy odrebny obwod glosowania w zakladzie opieki zdrowotnej, domu pomocy spotecznej,
zakladzie karnym i areszcie sledczym oraz w oddziale zewn^trznym takicgo zakladu i aresztu,
jezeli w dniu wyborow bedzie w nim przebywac co najmniej 15 wyborcow. Nieutworzenic
obwodu jest mozliwe wyla^cznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby kieruj^cej
danajednostkaj'.

Pani Wioletta Dzioba - Komisja Uchwat i Wnioskow - przedstawila projekt uchwal w
sprawie utworzenia obwodu glosowania w zakiadzie pomocy

spolecznej w wyborach do Parlamentu Buropejskiego zarz^dzonych na dzieri 25 maja 2014r.

Przewodnicz^cy obrad - czy s^ pytania. Nic widz^. Kto z pahstwa radnych jest za podj^ciem
powyzszej uchwaly?

Za glosowalo - 13 radnych
Przeciw - 0
Wstrzymalo si? - 0
UCHWALA NR XXXIV/231/2014

P u n k t 16

Sprzedaz nieruchomosci gruntowei oznaczonei
numerem dzialki 268/1 o pow.0.300Q ha

polozonei w Ostrowku dotvchczasowemu dzierzawcy

Pan Lukasz Pawlik - kto obecnie dzierzawi tq nieruchomosc?

Pan Ryszard Turek - Wojt - dzialka polozona jest za cmentarzem na Dobroszynach,
dzierzawi ja^pani Kuznik

Pani Wioletta Dzioba- Komisja Uchwat i Wnioskow - przedstawila projekt uchwaty w
sprawie sprzedazy nieruchomosci gruntowej oznaczonej numerem

dzialki 268/1 o pow.0,3000 ha poiozonej w Ostrowku dotychczasowemu dzierzawcy.



Przewodniczacy obrad - czy sa^pytania. Nie widz?. Kto z panstwa radnych jest za podjeciem
powyzszej uchwaty?

Za giosowalo - 13 radnych
Przeciw - 0
Wstrzymalo si? - 0
UCHWALA NR XXXIV/232/2014

P u n k t 17

Naiem lokalu uzytkowego polozonego
w budynku Szkoly Podstawowei w Wiclgiem

dotychczasowemu najemcy

Pan Stanislaw Litwinski - dotyczy to wynajmu pod poczte^

Pani Wioletta Dzioba - Komisja Uchwat i Wnioskow - przedstawila projekt uchwaty w
sprawie najmu lokalu uzytkowego polozonego w budynku Szkoly

Podstawowej w Wielgiem dotychczasowemu najemcy.

Przewodniczqcy obrad - czy 34 pytania. Nie widze. Kto z panstwa radnych jest za podjeciem
powyzszej uchwaly?

Za giosowalo - 13 radnych
Przeciw - 0
Wstrzymato si$ — 0
UCHWALA NR XXXIV/233/2014

P u n k t 18

Rozpatrzenie pisma pani Dyrektor Szkoly Podstawowei
w Janowie w sprawie utworz.enia przcdszkola

dla dzieci 3 i 4 letnich w Janowie

Pan Sylwester Zienterski - na posiedzeniu komisji rozpatrywalismy pismo w sprawie
utworzenia pr/edszkola przy Szkole Podstawowej w Janowie.

Naszym zdaniem uzasadnione jest utworzenie przedszkola zeby mogly uczeszczac dzieci 3-4
letnie ze wzgledu naduzajiczb? dzieci w naszym obrebie. Jak dzieci pojd^do innego
przedszkola juz nie wroc^do naszej szkoly.

Pan Stanislaw Litwinski - w posiedzeniu Komisji Oswiaty uczestniczyla pani dyrektor Szkoly
Podstawowej w Janowie oraz pani dyrektor Przedszkola w Ostrowku.



Utworzenie przedszkola jest uzasadnione, tylko na razie nie ma pienie_dzy. Oddziaty
przedszkolne dzia*aja_ce w szkolach podstawowych w dniu wejscia w zycie ustawy z mocy
prawa stana, sie_ z dniem 1 wrzesnia 2016r. przedszkolami.

Pani Wioletta Dzioba - moze zaadoptowac inne pomieszczenie. Jestesmy za utworzeniem
przedszkola.

Pani Walasik - rodzic z Janowa - rodzice wozq. dzieci do przedszkola w Ostrowku, do Huty
tylko nie do Janowa. Mozna przerobic klase malym kosztem. Dzisiaj jest

ostatni dzieri zapisow dzieci do przedszkola, a my nie wiemy czy dzieci 3-4 letnie b^de mogly
ucze_szczac do Janowa.

Pan Sylwester Zienterski - jezeli rodzicom sie nie pomoze to dzieci bedzie mniej.

Pan Ryszard Turek - Wqjt - wst^pna akceptacja jest na nastepnq sesje. przygotujemy
stosowne uchwaty.

Pan Bogdan Minkina - nalezy si$ zastanowic czy przedszkole ma funkcjonowac 5 czy 9
godzin.

Pani Walasik - dziecku 3-4 letniemu wystarczy 5 godzin.

Przewodniczqcy obrad — kto z panstwa jest za przedszkolem czynnym w Janowie 5 godzin

Za glosowalo - 11 radnych
Przeciw — 0
Wstrzymal si$ - 1 radny

P u n k t 19

Realizacja proiektu systemowego wspolfinansowanego
z Huropeiskiego Funduszu Spoleczneao w ramach

Prouramu Qperacvincgo Kapitat Ludzki 2007-2013,
Priorytet VII .,Promocja integracii spolecznei". Dziatanie 7.1

..Rozwoj i upowszechnianie aktywnei intearacji". Poddzialanie 7.1.1
.,Rozwoi i upowszechnianie aktywnei integracii
przez osrodki pomocv spolecznei" w roku 2014.

Pani Irena Baraiiska - Kierownik OOPS - Ustawa z dnia 12 marca o pomocy spolecznej
( Dz.U. z 2013, poz. 182 i 509) obliguje osrodki pomocy spolecznej

do realizacji zadan wynikaja_cych z rozeznanych potrzeb oraz rozwijania nowych form
pomocy spolecznej i samopomocy. Dotyczy to m. in. tworzenia i realizacji programow
oslonowych, szczegolnie dla osob zagrozonych wykluczeniem spolecznym.



Jednym z zadari, stawianych przed osrodkami pomocy spolecznej, jest przystaj>ienie do
realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapita! Ludzki, Priorytet
VII Promocja integracji spolecznej, Dzialanie 7.1 Rozwoj i upowszechnianie aktywnej
integracji, Poddzialanie 7.1.1 Rozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji przez osrodki
pomocy spolecznej.

Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Ostrowku realizuje projekt systemowy od 2009r.
Aktywna integracja ma na celu doprowadzenie do przywrocenia osob wykluczonych na rynck
pracy oraz do ich integracji ze spotcczeristwem poprzez przywrocenie zdolnosci lub
mozliwosci do zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego oraz wyeliminowanie
przeszkod napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dostepu do praw i uslug
spotecznych. a przez to wspieraja^cych ich powrot do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
Praca socjalna oznacza dzialania maja.ce na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu
lub odzyskiwaniu zdolnosci do funkcjonowania w spoteczeristwie poprzez pelnienie
odpowiednich rol spolecznych oraz tworzenie warunkow sprzyjaja.cych temu celowi.

Na realizacj^ w/w projektu w 2014r. przyznano dofinansowanie w kwocie 44 750 zl,
natomiast wklad wlasny Gminy wynosi 10,5 % wydatkow kwalifikowanych projektu co
stanowi kwote^ 5 250 zl.
Srodki stanowiqce wklad wlasny beda. wykorzystanejako wsparcie dochodowe klientow
Osrodka w postaci wyplacanych im w trakcie realizacji projektu zasilkow celowych .
Srodki te ujete zostaly w budzecie gminy na 2014r. w rozdziale 85214 .

Podj^cie uchwaly przez Rad? Gminy Ostrowek w sprawie realizacji projektu systemowego
ma terenie gminy stanowi wymog formalny celem dalszej realizacji umowy o dofinansowanie
projektu systemowego w 2014 roku.

Pani Wioletta Dzioba - Komisja Uchwal i Wnioskow - przedstawila projekt uchwaly w
sprawie realizacji projektu systemowego wspolfinansowancgo z

Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Programu Operacyjnego (Capital Ludzki
2007-2013, Priorytet VII ,?Promocja integracji spolecznej", Dzialanie 7.1 ,,Rozwqj i
upowszechnianie aktywnej integracji", Poddzialanie 7.1.1 ,,Rozwqj i upowszechnianie
aktywnej integracji przez osrodki pomocy spolecznej" w roku 2014.

Przewodnicza^cy obrad - czy sa^pytania. Nie widze. Kto z panstwa radnych jest za podjeciem
powyzszej uchwaly?

7.a glosowalo - 13 radnych
Przeciw - 0
Wstrzymalo sie^ - 0
UCHWALA NR XXXIV/234/2014



P u n k t 20

Sprawozdanie z realizacji Programu wspoipracy Gminy Qstrowek / organizaciami
pozarzadowvmi oraz innymi podmiotami prowadzacvmi dziatalnosc pozytku

publicznego za 2013 rok.

Przewodniczajsy obrad - czy sâ  pytania do przedlozonego sprawozdania. Nie widze. Uwazam,
ze Sprawozdanie zostalo przyj^te jednoglosnie.

P u n k t 21

Pan Ryszard Turek - Wojt - telewizja lodz chce zrobic film o kazdej gminie wchodzqcej w
sklad powiatu wielunskiego. Koszt 1.800 zl czas realizacji 2 minuty.

Musimy si? zastanowic czy wchodzimy w to.

Przewodniczacy obrad - kto z paristwa jest za tym zebysmy wzi^li udzial w tym

przedsi^wzi^ciu?

Za glosowalo - 9 radnych
Przeciw - 1 radny
Wstrzymal si? - 1 radny

Pan Lukasz Pawlik - co z planem zagospodarowania przestrzennego

Pan Mieczyslaw Pawlak - Sekretarz Gminy - jestesmy na etapie opracowania tych planow.
Nie moge powiedziec czy te plany zablokujq. budowe wiatrakow.

P u n k t 22

Pan Andrzej Wojewoda - Przewodniczqcy Rady Gminy - dokonat zamkniecia obrad sesji
Rady Gminy Ostrowek

Uchwaly stanowia^ integraln^ czesc protokoiu

Na tym protokol zakoriczono.


