
ProtokolXXXVII/2014
z sesji Rady Gminy Ostrowek

odbytcj w dniu 30 czerwca 2014r.
w Sail narad Urz^du Gminy w Ostrowku

wgodz.l000-1330

W sesji uczestniczyto 15 radnych wg zala^czonej listy obecnosci

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

Ponadto w sesji uczestniczyli :
1. Ryszard Turek - Wojt Gminy
2. Anna Walaszczyk - Skarbnik Gminy
3. Mieczyslaw Pawlak - Sekretarz Gminy.

S o t t y s i :

1. Aleksy Buda - sohys solectwa Bolkow
2. Marek Gajda - soltys solectwa De^biec
3. Miroslaw Polewiak - sohys solectwa Dymek
4. Elzbicta Kwapisz - sohys solectwa Janow
5. Ewa Konicczna — sohys solectwa Milejow
6. Krzysztof Dudaczyk - sohys solectwa Niemierzyn
7. Krzysztof Panek - sohys solectwa Nietuszyna
8. Renata Kostnider - sohys solectwa Okalew
9. Wanda Kejrn - sohys solectwa Ostrowek
10. Marianna Pawlowska - sohys solectwa Rudlice
11. Marck Panek - soltys solectwa Skrzynno
12. Jozef St$pien - soltys solectwa Wielgie



Ponadto w sesji uczestniczyli przedstawiciele mieszkaricow Milejowa, Janowa, Woli
Rudlickiej :

1. Stanislaw Skibiriski
2. Zbigniew Zasina

3. Stefan Str/elczyk
4. Marcin Stangret
5. Dariusz Witczak
6. Marek Luzynski
7. Michai Koszyk
8. Mariusz Walasik
9. Agnieszka Dudek - rodzic ze Szkoly Podstawowej w Skrzynnie

P u n k t

Otwarcie obrad XXXV11 sesji Radv Gminy

Pan Andrzej Wojewoda - Przewodniczqcy Rady Gminy - dokonal otwareia obrad XXXVII
sesji Rady Gminy. Powital przybylych oraz stwierdzil

prawomocnosc obrad. W sesji uczestniczylo 15 radnych na 15 radnych ustawowego skladu
rady.

P u n k t 2

Przviccie porzadku obrad XXXVII sesji Radv Gminy oraz protokolu z ostatniei scsii

Przewodniczaey obrad - przedstawit proponowany porza^dek obrad. Na wniosek Wojta
Gminy do porzadku obrad proponuj^ wprowadzic nastepuja^ce punkty po punkcie 16:

1. Ocena zasobow pomocy spolecznej na rok 2013 dla gminy Ostrowek,
2. Projektu uchwaiy w sprawie przekazania wedlug wtasciwosci skargi Rady

Pedagogicznej Szkoly Podstawowej w Skrzynnie,
3. Projektu uchwaiy w sprawie przekazania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostrowek

skargi na Dyrektora Szkoly Podstawowej w Skrzynnie.
- kto z panstwa radnych jest za wprowadzeniem punktu dotycza.cego oceny zasobow pomocy
spotecznej?
Za glosowalo 14 radnych

Pan Mieczyslaw Pawlak - Sekretarz Gminy - Radca Prawny zaopiniowala, ze jest to skarga i
nalczy ja przekazac zgodnie z kompetencja^.

Przewodniczacy obrad - kto z panstwa radnych jest za wprowadzeniem do porzadku obrad
projektu uchwaly w sprawie przekazania wedlug wtasciwosci skargi

Rady Pedagogicznej Szkoly Podstawowej w Skrzynnie?
Za glosowalo - 13 radnych
Przeciw - 0
Wstrzymal si$ - 1 radny



- kto z paristwa radnych jest za wprowadzenicm do porz^dku obrad projektu uchwaJy w
sprawie przekazania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostrowek skargi na Dyrektora Szkoty
Podstawowej w Skrzynnie?
Za glosowalo - 14 radnych
Przeciw - 0
Wstrzymalo si? - 0

Czy do przedslawionego porza^dku ohrad s^ pytania, uwagi? Kto z paristwa radnych jest za
przyjedem przedstawionego projektu porz^dku obrad z uwzgl?dnieniem uzupeinieri?

Za giosowalo - 15 radnych
Przeciw - 0
Wstrzymato si? - 0

Protokoly zostaly wylozone do wglqdu, czy sâ  pytania uwagi? Kto z paristwa radnych jest za
przyj?ciem protokolow z sesji Rady Gminy Ostrowek?
Za przyjeciem giosowalo - 15 radnych
Przeciw - 0
Wstrzymato si? — 0

Porzadek obrad :
1. Otwarcie obrad XXXVII sesji Rady Gminy.
2. Przyj?cie porza^dku obrad XXXIV sesji Rady Gminy oraz protokoiu z ostatniej sesji.
3. Powolanie Komisji Uchwal i Wnioskow.
4. Informacja z dzialalnosci Wojta pomiedzy sesjami.
5. Informacja z dzialalnosci Komisji.
6. Interpelacje radnych.
7. Przyje_cie sprawozdania finansowego SPZPOZ w Ostrowku za 2013 rok - podj^cie

uehwaly.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego GOUKiS w Ostrowku za 2013 rok -

podjexne uchwaly.
9. Sprawozdanie z dzialalnosci GOPS w Ostrowku za 2013 rok - podjccie uchwaty.
10. Sprawozdanie rocznc merytoryczne z dziatalnosci SDS w Ostrowku za 2013 rok.
11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z

wykonania budzetu gminy :
- opinia RIO,
- opinia Komisji Rewizyjnej,
- dyskusja,
- zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2013 rok - podjccie uchwaly.

12. Udzielenie absolutorium Wqjtowi Gminy :
- wniosek Komisji Rewizyjnej,
- opinia RIO,
- podjccie uchwaty.

13. Zmiany w budzecie gminy - podjecie uchwaly.
14. Zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek - podjeeie uchwaly.



15. Ustalenie planu sieci oraz okreslenie granic obwodow publicznych szkol
podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gmine Ostrowek - podjecic
uchwaty.

16. Sprzedaz nieruchomosci gruntowcj oznaczonej numerem dzialki 980 o pow. 0,3900 ha
polozonej w Okalewie - podj^cie uchwaly.

17. Ocena zasobow pomocy spolecznej na rok 2013 dla gminy Ostrowek,
18. Projektu uchwaly w sprawie przckazania wedlug wlasciwosci skargi Rady

Pedagogicznej Szkoly Podstawowej w Skrzynnie,
19. Projektu uchwaly w sprawie przekazania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostrowek

skargi na Dyrektora Szkoly Podstawowej w Skrzynnie.
20. godz. 1130 - zalozenia do PROW 2014-2020 omowi przedstawiciel ARiMR w

Wieluniu.
21. Wolne wnioski i zapytania.
22. Zamkni^cie obrad XXXVII sesji Rady Gminy.

P u n k t 3

Powolanie Komisji Uchwal i Wnioskow

Przewodnicza^cy obrad - do Komisji Uchwal i Wnioskow proponuje_ radnych Pana Lukasza
Pawlika, Pana Sylwestra Zienterskiego oraz Pana Tomasza l.ukomskiego.
Kto z pahstwa radnych jest za powolaniem Komisji Uchwat i Wnioskow w przedstawionym
skladzie?

Za glosowalo-14 radnych
Przeciw - 0
Wstrzymalo sie - 0

P u n k t 4

Informacja z dzialalnosci Wojta pomiedzy sesjami

Pan Ryszard Turek - Wojt Gminy - Przedsi^biorstwo Handlowo-Uslugowe .,RAP-TOM" z
Herbow wykonalo drogt^ Niemierzyn-Kresy o dl. 1.021 km o wartosci brutto 392.724 zl.
Pozostaly do wykonania pobocza i oznakowanie.
Z Funduszu Ochrony Gruntow Rolnych otrzymalismy dotacje^ w wysokosci 64.180 zl.
- 19 maja podpisalismy umow^ z firmq Chem-Tech Paulina Kaczmarska na ,,Budow£ boiska
wiejskiego do pilki siatkowej w Okalewie za kwote brutto 79.200 zl. Termin wykonania do
31 lipca.
- 9 czerwca rozstrzygniety zostal przetarg na ,,Przebudow? drogi powiatowej w miejscowosci
Okalew. Z czterech ofcrt wyloniono firme Larix za kwot? brutto 2.440.555 zl. Termin
wykonania 30 sierpien. Wartosc kosztorysowa 3.416.000 zl,
- 23 czerwca Komisja Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego Starosty Wielunskiego zatwierdzila
projekt organizacji ruchu drogowego na czas wykonania wyniesionego przejscia dla pieszych
(U-16C),



- 13 czerwca podpisalismy umow? na realizacj? projektu ,,Przeciwdzialanie wykluczeniu
cyfrowemu w gminie Ostrowck",

26 czerwca odbyty si^ konsultacje spoteczne, ktorych celem bylo zapoznanie mieszkancow
z tresci^ dokumentow i zebranie uwag dotycz^cych Strategii Rozwqju i Koncepcji
Zagospodarowania ZIoczewskiego Obszaru I;unkcjonalnego,
- od 14 lipca do 24 lipca odbedzie sie nabor w ramach Lokalnej Grupy Dzialania na tzw. Mate
projekty,
- od dzis zatrudnionych jest 4 pracownikow w ramach prac interwencyjno-publicznych,
- w dniu wczorajszym odbyty sie^ zawody sportowo-pozarnicze. Pierwsze miejsce - Dymek.
drugie Wola Rudlicka, trzecie Skrzynno.

P u n k t 5

Przewodnicz^cy obrad - w sesji uczestnicza^mieszkaricy Janowa, Woli Rudlickiej i Milejowa.

Pan Ryszard Turek - Wojt Ciminy - nie zwotatem zebrah, przejrzalem natomiast podpisy,
ktore byty zbierane w 2012 roku w ramach protestu przeciwko

lokalizacji zwatowiska. Duzo podpisow zlozyli mieszkancy spoza zwalowiska.

Pan Stanistaw Skibiriski - w roku 2012 nie bylo zarysu zwalowiska, dlatego w tak szerokim
zakresie byty zbierane podpisy. My nie sprzcciwiamy si? budowie kopalni nam chodzi o
przesuniecie lokalizacji zwatowiska. Ludzie spod wyrobiska nie powinni sie wypowiadac
odnosnie ludzi spod zwalowiska.

Pan Ryszard Turek - Wojt Gminy - pan mowi, ze tylko ludzie spod zwatowiska powinni sic
wypowiadac np. pan Lis mieszka 50m od linii zwalowiska i wedtug pana nie ma prawa sie
wypowiadac.
Z informacjijaka^otrzymalem zBetchatowa nie jest to ostateczna linia zwalowiska.

Pan Ryszard Kuznik -ja Was poparlem, takajest demokracja.

Pan Sylwester Zienterski - komisja badala t$ sprawe^ kilka razy. Nie tylko zwatowisko jest
problemem, kopalnia rowniez. Nalezy rozpatrzyc szanse i

zagrozenia. Mamy zarys i to nie jest ostateczne. Jak b^dq. konkrety to wowczas mozcmy
glosowae. Ci^gle sie mowi, ze to projekt. Po co si^ klocic jezeli jcszczc nie nie wicmy.
Ja zostaje, a sa^siadka bedzie wysiedlona. Jestem przeciwny lokalizacji zwatowiska, gdyz ja
zostaj? obok. Nie ehc? mieszkac blisko zwatowiska.

Pan Zbigniew Zasina - nie nanosic do projektu Studium zarysu zwalowiska

Pan Sylwester Zienterski - jak bed** znane konkrety wowczas naniesc zwatowisko w
Studium.



Pan Stanislaw Skibiriski - w 2009r. by! przyjmowany plan zagospodarowania wojewodztwa
iodzkiego, przeciez gmina otrzymata na pewno wczesniej

informacje w tym temacie. W jaki sposob spoleczenstwo bylo poinformowane o tym planie?
Na jakiej podstawie pan wojt wydal pozytywn^ opinie do projektu planu?

Pan Ryszard Turek - Wojt - nie wydalem zadnej opinii w tym temacie. Moze pracownik
zawinil. Wszystkie informacje byly na stronie Urzedu

Marszalkowskiego dotycz^ce zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego
wojewodztwa lodzkiego. Nie wiedziatem o tym, ze zwalowisko zostalo ujete w planie
zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa lodzkiego.

Pan Andrzej Koziolek - odnosnie zbieranych podpisow sprzed kilku lat wtedy byla mowa, ze
cz^sc gruntow z Ostrowka tez b?dzie zaj^ta pod zwatowisko.

Pokrzywdzenie zostana, ludzie, ktorzy beda^ wysiedleni, ale rowniez Ci co zostana^ blisko
zwalowiska.

Pan Ryszard Turek - Wojt - jezeli chcecie podja^c uchwale^ w sprawie zmiany lokalizacji
zwalowiska w planie zagospodarowania przestrzennego

wojewodztwa lodzkiego to podejmijcie, wyslemy j^ l^cznie z podpisami mieszkancow.

Pan Stanislaw Skibinski - podpisy byly zbicrane w wi^kszym zakresie, to daje do myslenia ze
ludzie s^ niezadowoleni z lokalizacji zwalowiska.

Pan Bogdan Minkina - dlaczego pozwoliliscie zrobic odwierty pod zwalowisko?

Pan Zbigniew Zasina - to wy daliscie zgod$ na odwierty.

Pan Andrzej Koziotek - zgadzam si^ z radnym Minkin^.

Pan Stanislaw Skibinski - ja nie zgodzilem si$ na wykonanie odwiertow na swoim gruncie, to
kopalnia przyszla do Wojta i gmina zgodzita si? na odwiert na

szkolnej dziatce.

Pan Sylwester Zienterski - stanowisko w tym temacie powinno bye wspolne. Dzisiaj na sesj$
przyszla Was garstka. Uwazam, ze powinnismy znac konkrety i

na pewno na dzien dzisiejszy nie powinnismy tego zwalowiska wprowadzac do projektu
Studium.

Pan Zbigniew Zasina - ile ludzie moga^ otrzymac za ziemie_, na pewno nie tyle co za ziemi^
pod S8. Nie nanosic zarysu zwatowiska do projektu Studium.



P u n k t 6

Informacja z dzialalnosci Komisji

Pan Sylwester Zienterski - Przewodniczacy Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa - nasza

Komisja obradowala trzy razy. Omawialismy materiaty na
dzisiejsz^sesje. Odnosnie kopalni gdybysmy znali konkrety dzisiaj nie byioby dyskusji.
Zioczew ma dominuja^ rol? powinnismy bye traktowani jako rowni partnerzy.
Sprawozdanie /, wykonania budzetu gminy za 2013 rok nasza komisja opiniuje pozytywnie.
Odnosnie absolutorium dla nas wiazacajest opinia Komis j i Rewizyjnej. jestesrm /a
udzielcnicm absolutorium.

Pan Stanislaw Litwiriski - Przewodniczacy Komisji Oswiaty, Kultury i Zdrowia - nasza
komisja wszystkie materialy na dzisiejsz^ sesj? zaopiniowala

pozytywnie,

Pani Maria Bak - Przcwodniczqca Komisji Budzetowej - omowilismy wykonanic budzetu za
2013 rok. Ze wzgl^du na skromne srodki fmansowe nie wszystkie zgtaszane

zadania mog^ bye realizowane.
Nasza Komisja pozytywnie zaopiniowala sprawozdanie z wykonania budzetu gminy oraz
wniosek o udzielenie absolutorium.

Pani Elzbieta Kwapisz - ehcialam siq dowiedziec o zebraniu, ktore odbylo si? w Urz^dzie
Gminy w sprawie kopalni.

Pan Ryszard Turek - Wojt - byly rozwieszone plakaty. ZOF to 8 samorzadow ktore
podpisaty umowe;. To zebranie bylo w inncj sprawie, a nie w sprawie

kopalni.

P u n k t 7

Interpelacfe

Pan Tomasz Lukomski - radny z Niemierzyna - brakuje oznakowan na drogach w
Niemierzynie. Konkrelnie chodzi zeby byly pod tymi tablicami

numery domow jakie znajdujq si? na konkretnej drodze, wowczas np. karetka bedzie miala
ulatwiony dojazd a nie bedzie krazyla po terenie.

Pan Sylwester Zienterski - w Woli Rudlickiej i Janowie podobny problem.

Pani Elzbieta Kwapisz - dobrze byloby zeby takie tablice byly w naszych miejscowosciach.



Pan Andrzej Koziolek - radny z Ostrowka - miata bye zrobiona droga powiatowa na zakrecie
koto panstwa Zuzewicz nadal woda stoi.

- droga krajowa - teren zabudowany GDDKiA uznata, ze interpelacja jest zasadna i jeszcze w
tym temacie nic nie zostato zrobione.

Pan Czestaw Warszawski - radny z Dymku - naprawic dziury na drodze koto pana Ctapy.

Pan Zbigniew Majchrowski - chodzi o ponowienie interpelacji do PZD dotyczy pobocza koto
zlewni mleka w Milejowie, dziury nadal sâ  nie naprawione.

P u n k 1 8

Przviecie sprawozdania finansoweso
SPZPOZ w Ostrowku za 2013 rok

Przewodniczacy obrad - komisje pozytywnie zaopiniowaty przedstawione sprawozdanie. Czy
sq. pytania? Nie ma. Prosz? Komisje Uchwat i Wnioskow o

przedstawienie projektu uchwaly.

Pan Lukasz Pawlik - Komisja Uehwat i Wnioskow — przedstawit projekt uchwaty w sprawie
przyj^cia sprawozdania finansowego SPZPOZ w Ostrowku za 2013 rok.

Przewodniczacy obrad - kto z panstwa radnych jest za przyj^ciem sprawozdania tlnansowego
SPZPOZ w Ostrowku za 2013 rok?

Za przyj^ciem gtosowato - 15 radnych
Przeciw - 0
Wstrzymato si? - 0
UCHWALA Nr XXXV11/242/2014

P u n k t 9

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
GOUKiS w Ostrowku za 2013 rok

Przewodniczacy obrad - komisje pozytywnie zaopiniowaty przedstawione sprawozdanie. C/,y
sq pytania? Nie ma. Prosze Komisje Uchwai i Wnioskow o

przedstawienie projektu uchwaty.

Pan Lukasz Pawlik - Komisja Uchwat i Wnioskow - przedstawil projekt uchwaty w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego GOUKiS w Ostrowku

/.a 2013 rok.



Przewodnicza^cy obrad - kto z panstwa radnych jest za przyjeciem sprawozdania fmansowego
GOUKiS w Ostr6wku za 2013 rok?

/a przyjeciem gfosowato - 15 radnych
Przeciw - 0
Wstrzymalo si? — 0
UCHWALA Nr XXXVI1/243/2014

P u n k t 10

Sprawozdanie 2 dzialalnosci OOPS w Ostrowku

Pani Irena Barariska - Kierownik GOPS - informacje z dziatalnosci GOPS przedlozyiam
paristwu obszernie w formic pisemnej, czy sa^pytania.

Pan Lkasz Pawlik - Komisja Uchwal i Wnioskow przedstawil projekt uchwaly w sprawie
przyjecia sprawozdania z dzialalnosci GOPS za 2013 rok.

Przewodnicza^cy obrad - kto z panstwa radnych jest za przyjeciem sprawozdania z
dziatalnosci GOPS w Ostrowku za 2013 rok?

Za przyjeciem glosowalo - 15 radnych
Przeciw - 0
Wstrzymalo sic - 0
UCHWALA Nr XXXVII/244/2014

P u n k t 11

Sprawozdanie merytoryczne z dzialalnosci
SDS u- OMn'nvkn zi±2013 rok

Pani Maria Ba,k - jakie byly koszty utrzymania SDS w 2013 roku. Kiedys na sesji
poruszylismy spraw? rozwazenia mozliwosci przekazania prowadzenia

SDS np. przez Stowarzyszenie. Na pewno nie powinnismy sponsorowac mieszkaricow spoza
terenu naszej gminy.

Pani Irena Barariska - gmina Lututow placi nam za dowoz ludzie do SDS, Czarnozyly
natomiast niestety nie placa..

Pani Maria B^k - nasza komisja zajmie si? analiza^ srodkow wydatkowanych w SDS.
Odnosnie sprawy prowadzenia przez organizacj? pozarzqxlowa,.

Pani Irena Barariska - dowiedzialam si? ze stawiaja^ na zysk.



Pani Maria Bajt - to zalezy od nadzoru, nalezaloby przeprowadzic analize. Mozna
pozyskiwac srodki z zewnqtrz. Prosze o przygotowanie konkretnej

informacji o sytuacji finansowej SDS, przeanalizujemy to na posiedzeniu komisji.

P u n k i I I

Rozpatrzenie• sprawozdania finansowego za 2013 rok
wraz zc sprawozdaniem z wykonania budzetu sminv

Pan Andrzej Wojewoda - Przewodniczaey Rady Gminy -wszyscy radni otrzymali materiaiy z
ktorymi zda,zyli si$ zapoznac tj. :
- sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy za 2013 rok,
- sprawozdanie finansowe,
- opini? RIO o sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2013 rok,
- informacj^ o stanie mienia Gminy Ostrowek,
- opini? Komisji Rewizyjnej

Pani Anna Walaszczyk - Skarbnik Gminy - omowila sprawozdanie z wykonania budzetu
Gminy Ostrowek za 2013 rok oraz sprawozdanie finansowe.

Pan Ryszard Turek - Wojt Gminy - omowil realizacj? zadari inwestycyjnych realizowanych
w2013 roku.

Przewodnicza^cy Rady Gminy - przcdstawil Uchwal? Nr IV/124/2014 Sktadu Orzekaja^cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi z dnia 8 maja

2014r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budzetu Gminy Ostrowek za 2013 rok
wraz z informacji o stanie mienia jednostki i objasnieniami (powyzsza. uchwal? wszyscy
radni otrzymali wraz z materialami)

Pan Zbigniew Majchrowski - Przewodnicz^cy Komisji Rewizyjnej - przedstawil opini?
Komisji Rewizyjnej z dnia 16 maja 2014r. w sprawie

wykonania budzetu gminy za 2013 rok.
Radni powyzsz^opini^ otrzymali w dniu 17 czerwca 2014r.

Pani Maria Bajt - na wspolnym posiedzeniu Komisje rozpatrzyly sprawozdanie finansowe
wraz ze sprawozdaniem opisowym za 2013 rok.

Potrzeby sa, o wiele wi^ksze, ale dzi^ki staraniom pana wqjta w pozyskanie srodkow
moglismy realizowac przyj^te zadania.
Chcialam w imieniu wszystkich radnych podziekowac pana wqjtowi, ze realizuja,c zadania
zwiazane z wykonaniem budzetu kierowal si? zasadq celowosci i oszcz^dnosci w
gospodarowaniu srodkami publicznymi w zwiazku z tym Komisje stale Rady Gminy
pozytywnic opiniuj^ wykonanie budzetu gminy Ostrowek za 2013 rok.



Nie mam uwag do sprawozdania z wykonania budzetu gminy za 2013 rok oraz do
przedlozonego sprawozdania finansowego. Materialy zostaly opracowane w sposob czytelny.
Realizacja zadah inwestycyjnych przebiegala bez zarzutow. Zaplanowane inwestycje
szczesliwie si? zakonczyly.

Pan Sylwestcr Zientcrski - realizacja budzetu gminy przebiegala prawidlowo i bez
zastrzezen. Na pewno nie wszyscy sa. zadowoleni, nie wszystkie

potrzeby w poszczegolnych miejscowosciach zostaly zrealizowane, jest to zwiazane ze
srodkami jakie posiadamy.

Przewodnicza^cy obrad - czy sa, pytania, uwagi do przedlozonego sprawozdania? Jezeli nie
ma to pros/? Komisj? Uchwa* i Wnioskow o przedstawienie

projektu uchwaly.

Pan Lukasz Pawlik - Komisja Uchwal i Wnioskow - przedstawil projekt uchwaty w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz ze

sprawozdaniem z wykonania budzetu Gminy.

Przewodnicza^cy obrad - kto z paristwa jest za przyj^ciem sprawozdania finansowego za 2013
rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budzetu Gminy?

Za przyjeciem glosowalo - 15 radnych
Przeciw - 0
Wstrzymalo sie - 0

Uchwala Nr XXXVII/245/2014

P u n k t 12

Udzielenie absolutorium

Przewodniczqcy obrad - w poprzednim punkcie rozpatrzylismy i przyjejismy sprawozdanie
fmansowe, sprawozdanie z wykonania budzetu gminy wraz z

informacj^ ostanie mienia Gminy Ostrowek. Teraz przystepujemy do podjecia uchwaly w
sprawie absolutorium dla Wojta.

Pan Z.bigniew Majchrowski - Przewodnicz^cy Komisji Rewizyjnej - przedstawil wniosck
Komisji Rewizyjnej z dnia 16 maja 2014r. w sprawie

udzielenia absolutorium Wojtowi Gminy za 2013 rok.
Radni powyzszy wniosek otrzymali w dniu 17 czerwca 2014r.
Nastepnie Przewodnicz^cy przedstawii Uchwat? Nr IV/157/2014 Regionalnej I/by
Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej odnosnie udzielenia absolutorium
Wojtowi.



Pan Lukasz Pawlik - Komisja Uchwal i Wnioskow - przedstawii projekt uchwaiy w sprawie
udzielcnia absolutorium Wojtowi Gminy.

Przewodnicz^cy obrad - kto z paristwa radnych jest za udzieleniem absolutorium Panu
Wojtowi?

Za udzieleniem absolutorium gfosowalo - 15 radnych
Przeciw - 0
Wstrzymalo si? - 0

Uchwala Nr XXXVII/246/2014

Pan Ryszard Turek - Wqjt Gminy - dziekuje Pani Skarbnik, wszystkim wspolpracownikom
radnym i soltysom za wspolna^ prac? i pomoc w dzialaniach. Dzi?kuj?

za ,jednoglosne" glosowanie nad absolutorium. Jest mi bardzo milo z tego tytulu, staram si? i
bed? sic staral o pozyskiwanie srodkow z zewnqtrz, zeby jak najwiecej zadari zrealizowano na
terenie naszej gminy,

P u n k t 13

Zmiany w budzecie yminy

Pani Anna Walaszczyk - Skarbnik Gminy - przedstawita proponowane zmiany.

Pan Lukasz Pawlik - Komisja Uchwal i Wnioskow - przedstawil projekt uchwaly w sprawie
xmian w budzecie gminy.

Przewodniczqcy obrad - kto z paristwa radnych jest za przyje_ciem przedstawionych zmian w
budzecie gminy?

Za przyj?ciem glosowalo - 15 radnych
Przeciw - 0
Wstrzymalo si? - 0
UCHWALA Nr XXXVII/247/2014

P u n k t 14

Zmicina \v Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Ostrowek

Pani Anna Walaszczyk - Skarbnik Gminy - przedstawila proponowane zmiany.



Pan Lukasz Pawlik - Komisja Uchwal i Wnioskow - przedstawit projekt uchwaly w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek.

Przewodnicz^cy obrad - kto z pahstwa radnych jest za przyj^ciem przedstawionych zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek ?

Za przyjcciem glosowalo - 15 radnych
Przeciw - 0
Wstrzymalo si? - 0
UCHWALA Nr XXXVII/248/2014

P u n k t 15

Ustalenie planu sieci oraz okreslenie sranic
ohwodow publicznych szkol podstawowych i gimnazjum

Pan Lukasz Pawlik - Komisja UchwaJ i Wnioskow- przedslawil projekt uchwaly w sprawie
ustalenia planu sieci oraz okreslenia granic obwodow publicznych szkol

podstawowych i gimnazjum,

Przewodniczajzy obrad - kto z panstwa radnych jest za przyjcciem przedstawionego projektu
uchwaly w sprawie ustalenia planu sieci oraz okreslenia granic

obwodow publicznych szkol podstawowych i gimnazjum?

Za przyjeciem glosowalo - 14 radnych
Przeciw - 0
Wstrzymat si? - 1 radny
UCHWALA Nr XXXVII/249/2014

P u n k t 16

Sprzedaz nieruchomosci sruntowej w Okalewie

Pan Zbigniew Majchrowski - kto wycenial te dzialki w Ostrowku i Okalewie, 33 roznice w
cenie.

Pan Rys/ard Turek - Wojt - dzialki wycenia biegly, na wysokosc ceny sklada si? wiele
czynnikow.

Pan Lukasz Pawlik - Komisja Uchwal i Wnioskow - przedstawil projekt uchwaly w sprawie
sprzedaz nieruchomosci gruntowej oznaczonej numerem dzialki 980 o

pow. 0,3900 ha polozonej w Okalewie

Przewodniczacy obrad - kto z panstwa radnych jest za przyj^ciem przedstawionego projektu



uchwaly w sprawie sprzedaz nieruchomosci gruntowej oznaczonej
numcrcm dzialki 980 o pow. 0,3900 ha polozonej w Okalewie?
Za przyjeciem glosowalo - 15 radnych
Przeciw - 0
Wstrzymalo si$ - 0
UCHWALA Mr XXXVII/250/2014

P u n k t 17

Ocena zasobow vomocy spolecznei
na rok 2013 dla gminy Ostrowek

Pani Irena Barariska - Kierownik GOPS - informacja ta przygotowana byla z systemu
elektronicznego. Znajduja. si$ tutaj dane demografic/ne, liczba osob

korzystaja^cych z pomocy spotecznej, z SDS z Biura Pracy.

Przewodniczqcy obrad - czy 54 pytania?

P u n k i 18

Przekazania wedlug wlasciwosci skargi Rady Pedagogicznej
Szkolv Podstawowei w Skrzvnnie

Pan Sylwester Zienterski - bylem przcciwny wprowadzaniu tego punktu do porz^dku obrad.
Dtugo zajmujemy sit? t^ sprawa^ uwazam ze powinnismy

zajmowac si? sprawami gospodarczymi.
Wojt ma mozliwosc przedtuzyc kadencj? dyrektorowi na kolejne 5 lat lub rozpisac konkurs.

Pan Bogdan Minkina - jest si$ czym zajmowac to nie jest blahostka. Czytatem skarge Rady
Pedagogicznej dwa razy chodzi o to zeby zyc w tym spolcczcristwie.

Poprzednio skarge zlozyli rodzice teraz Rada Pedagogiczna. T^ sprawa. nalezy zajqc sit?
profesjonalnic.

Pan Lukasz Pawlik - Komisja Uchwal i Wnioskow - przedstawil projekt uchwaly w sprawie
przekazania wedtug wlasciwosci skargi Rady Pedagogicznej Szkoty

Podstawowej w Skrzynnie na Dyrektora Szkoty Podstawowej w Skrzynnie.

Przewodnicza^cy obrad - kto z panstwa radnych jest /a przyjeciem przedslawionego projektu
uchwaty w sprawie przekazania wedlug wlasciwosci skargi Rady

Pedagogicznej Szkoly Podstawowej w Skrzynnie?

Za przyjeciem gtosowalo - 14 radnych
Przeciw - 0
Wstrzymat sie - 1 radny



UCHWALANrXXXVII/251/2014

P u n k i 19

Przekazanie Komi.sii Rewizvinei skarsi Radv Pcdasosicznei
Szkoly Podstawowej w Skrzynnie

Pan Mieczyslaw Pawlak - Sekretarz Gminy - cz^sc zarzutow nalezy do rozpatrzcnia przcz
organ nadzoru pcdagogicznego nalomiast sprawy z zakresu

wspotpracy nalezy do organu prowadza^cego.

Pan Lukasz Pawlik - Komisja Uchwat i Wnioskow - przedstawil projekt uchwaly w sprawie
przekazania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy skargi Rady

Pedagogicznej Szkoly Podstawowcj w Skrzynnie na Dyrektora Szkoly Podstawowej w
Skrzynnie.

Przewodniczacy obrad - kto z panstwa radnych jest za przyjeciem przedstawionego projektu
uchwaty w sprawie przekazania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

skargi Rady Pedagogicznej Szkoly Podstawowej w Skrzynnie?

Za przyjeciem glosowalo - 14 radnych
Przeciw - 0
Wstrzymal sit^ - 1 radny
UCHWALA Nr XXXVII/252/2014

Pan Mieczyslaw Pawlak - Sekretar/ Gminy -jezeli Komisja Rewizyjna uzna, ze chcialaby
skorzystac w tej sprawie z opinii Radcy Prawnego.

P u n k t 20

Zaiozenia do PROW na lata 2014-2020

Pan Jacek Kurowski - Kierownik ARiMR w Wieluniu - przedstawil zaiozenia do PROW na
lata 2014-2020.

Pu n k t 21

Wolnc wnioski

Pani Wioletta Dzioba - dziury na drodze kolo pana Panka.

Pan Sylwester Zienterski - wsrod radnych nie ma tak naprawd? starcia, ale za wszystko
odpowiada Wojt. Wszystkiego najlepszego dla Pana Wqjta.



P u n k t 22

Zamkniecie obrad XXXVII sesji Radv Gminv

Pan Andrzej Wojewoda - Przewodnicza^cy Rady Gminy - dokonal zamkni^cia obrad
XXXVII sesji Rady Gminy Ostrowek.

Na lym protokol zakonczono.


