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P R O T O K O Ł   IV/2015 
z sesji Rady Gminy Ostrówek 

odbytej w dniu 30 marca 2015r. 
 

W sesji uczestniczyło 14 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 

 
Nieobecny radny 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 

 
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 
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Proponowany  porządek  obrad  : 

1. Otwarcie  obrad IV sesji  Rady  Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z III 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 na lata 2014-2021 – 

podjęcie uchwały. 
9. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrówek w 2015 roku – podjęcie uchwały. 
10. Utworzenie obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej w wyborach 

Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. – podjęcie uchwały. 
11. Powołanie Zespołu do przygotowania wyboru ławników na kadencję 2016-2019 – 

podjęcie uchwały. 
12. Wydzierżawienie części działki położonej w obrębie geodezyjnym Wola Rudlicka 

(koło Szkoły Podstawowej) dotychczasowemu dzierżawcy – podjęcie uchwały. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (dotyczy domków letniskowych) – 
podjęcie uchwały. 

14. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru położonego w gminie Ostrówek w miejscowości Nietuszyna – podjęcie 
uchwały. 

15. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej – podjęcie uchwały. 
16. Przyjęcie Sprawozdania rocznego merytorycznego z działalności ŚDS w Ostrówku za 

2014 rok. 
17. Przyjęcie Sprawozdania z Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za 

2014 rok. 
18. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu w sprawie 

dofinansowania do zakupu psa. 
19. Informacja z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego. 
 

Godz. 1130  II część  posiedzenia w sali Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury i   

                                     Sportu w  Ostrówku 

20. Informacja o postępach prac związanych z przygotowaniem odkrywki węgla 
brunatnego Złoczew. 

21. Wolne wnioski i zapytania. 
22. Zamknięcie obrad  IV sesji Rady Gminy. 
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P  u  n  k  t     1 
================== 

Otwarcie obrad IV sesji Rady Gminy 
 
Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – dokonał otwarcia obrad IV sesji  
                                          Rady Gminy. Powitał przybyłych na obrady radnych, gości 
zaproszonych oraz sołtysów. 
Stwierdził prawomocność obrad. W sesji uczestniczy 14 radnych.  
 

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

Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z III sesji Rady Gminy 
 
Przewodniczący obrad – porządek obrad dzisiejszej sesji wszyscy radni otrzymali. Pan Wójt  
                                       zwrócił się z wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad dzisiejszej 
sesji Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 
2014 rok. Powyższy materiał panowie radni otrzymali wcześniej. Czy są                                      
pytania uwagi? Nie widzę. Kto z Panów radnych jest za przyjęciem dzisiejszego porządku 
obrad? 
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych. Porządek obrad został przyjęty 
jednogłośnie. 
Protokół z obrad III sesji jest do wglądu można się z nim zapoznać. Czy są uwagi do 
protokołu.  
Protokół został przyjęty jednogłośnie. 
 
Porządek  obrad  : 

1. Otwarcie  obrad IV sesji  Rady  Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z III 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 na lata 2014-2021 – 

podjęcie uchwały. 
9. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrówek w 2015 roku – podjęcie uchwały. 
10. Utworzenie obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej w wyborach 

Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. – podjęcie uchwały. 
11. Powołanie Zespołu do przygotowania wyboru ławników na kadencję 2016-2019 – 

podjęcie uchwały. 
12. Wydzierżawienie części działki położonej w obrębie geodezyjnym Wola Rudlicka 

(koło Szkoły Podstawowej) dotychczasowemu dzierżawcy – podjęcie uchwały. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
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komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (dotyczy domków letniskowych) – 
podjęcie uchwały. 

14. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru położonego w gminie Ostrówek w miejscowości Nietuszyna – podjęcie 
uchwały. 

15. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej – podjęcie uchwały. 
16. Przyjęcie Sprawozdania rocznego merytorycznego z działalności ŚDS w Ostrówku za 

2014 rok. 
17. Przyjęcie Sprawozdania z Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za 

2014 rok. 
17a  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami  
       pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  
        publicznego za 2014 rok. 
18. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu w sprawie 

dofinansowania do zakupu psa. 
19. Informacja z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego. 
 

Godz. 1130  II część  posiedzenia w sali Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury i   

                                     Sportu w  Ostrówku 

20. Informacja o postępach prac związanych z przygotowaniem odkrywki węgla 
brunatnego Złoczew. 

21. Wolne wnioski i zapytania. 
22. Zamknięcie obrad  IV sesji Rady Gminy. 

 
Pan Czesław Warszawski -  Krajowa Rada Spółdzielczości przyznała  tytuł Spółdzielczego  

                                                 Samorządowca Panu Ryszardowi Turkowi. Konkurs jest  
organizowany przy współpracy Ministra Spraw Wewnętrznych. Jego celem jest wyróżnienie 
tych włodarzy miast, gmin, powiatów, których działalność w sposób dodatni, w sposób 
przyjazny jest odbierana przez spółdzielców. 
 
Pani Renata Kośmider Dyrektor RBS Lututów Oddział Ostrówek wraz z radnym Czesławem 
Warszawskim wręczyli panu Wójtowi kwiaty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 
 

P  u  n  k  t     3 
============= 

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
 

Przewodniczący obrad – w skład Komisji Uchwał i Wniosków proponuję radnych Krzysztofa  
                                          Graczyka, Tomasza Łukomskiego oraz Piotra Banasia. 
Kto z panów radnych jest za powołaniem Komisji Uchwał i Wniosków w zaproponowanym 
składzie? 
Za głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymał się – 0 
 

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

Informacja z działalności Wójta 
 

Pan Ryszard Turek – Wójt Gminy – w wyniku wyboru wykonawcy w postępowaniu o  
                                    udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, 16 lutego została zawarta umowa z firmą Optimus z Sieradz. Przedmiotem 
umowy w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” jest : 
- zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, 
- świadczenie usługi szkoleniowej, 
- zaprojektowanie sieci komputerowej dla 8 jednostek organizacyjnych Gminy, 
- zapewnienie dostępu do Internetu. 
Wartość zamówienia brutto 910.629 zł. Realizacja do 7 kwietnia. 
 
2)  Na posiedzeniu Zarządu Powiatu 11 lutego rozpatrzone zostały wnioski dotyczące 
przebudowy dróg powiatowych Skrzynno-Gromadzice i przez miejscowość Niemierzyn. 
Zarząd podejmie decyzję po spłynięciu wszystkich tego typu wniosków z gmin z terenu 
powiatu wieluńskiego, 
 
3) Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Otwórzmy dzieciom świat – 
przedszkole na start w Gminie Ostrówek w dniu 17 lutego w ramach naboru zamkniętego 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeszedł pozytywnie ocenę formularza, 
 
4) Z odpowiedzi nadesłanej w dniu 9 marca z GDDKiA w Łodzi wynika, że rozbudowa drogi 
krajowej nr 45 została umieszczona w Planie Działań na Sieci Drogowej na pozycji 699 
„Mając na uwadze odległą pozycję przedmiotowego zadania możemy przyjąć, że niestety 
inwestycja ta nie będzie realizowana w najbliższych latach (zdanie przytoczone z pisma 
GDDKiA). 
 
5) W wyniku rozstrzygniętego przetargu na przebudowę dróg wewnętrznych na terenie 
Gminy Ostrówek w Skrzynnie-Błota (800m) i Dymku (389m) spośród 7 oferentów komisja 
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przetargowa wyłoniła firmę Larix z Lublińca za kwotę brutto 425.395 zł. Termin realizacji do 
15 września. 
 
6) 18 marca został unieważniony przetarg ograniczony na opracowanie kompleksowej 
dokumentacji technicznej dla zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie Strategi 
Rozwoju Złoczewskiego Obszaru Funkcjonalnego. 
 
7) Podrównane zostały drogi gruntowe na terenie gminy. Obecnie uzupełniane są żużlem. 
 
8) Sprzedana została posiadłość w Korablewie po pani Pędziwiatr (DPS) za cenę 147 tys. zł. 
 

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

Informacja z działalności Komisji 
 

Pan Krzysztof Graczyk – Z-ca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa – nasza  
                                           komisja obradowała w dniu dzisiejszym. Omawialiśmy tematy, 
które są  przedmiotem obrad dzisiejszej sesji.  
 

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

Interpelacje radnych 
 

Pan Tomasz Łukomski – radny z Niemierzyna – uzupełnić ubytki na drodze z Niemierzyna  
                                          do Ostrówka. 
 
Pan Robert Karbowiak – radny z Okalewa – przyciąć krzewy oraz zabrać gałęzie przy drodze  
                                         Babin-Chojny. 
 
Pan Arkadiusz Banaś – radny z Nietuszyny - - wyrównać i uzupełnić ubytki w poboczu przy  
                                            drodze krajowej nr 45 w miejscowości Nietuszyna, szczególnie przy 
przystankach autobusowych. 
 
Pan Stanisław Pilarczyk – radny z Rudlic, Bolkowa – przez drogę w Bolkowie wywożony jest żwir  
                                             ustawić znak ograniczenie do 8 ton, szkoda tej drogi.  
 
Pan Marcin Stangret – radny z Milejowa – uzupełnić ubytki w drodze od pana Bondasa do Staropola. 
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P  u  n  k  t     7 
=============== 

Zmiany w budżecie gminy 
 

Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – omówiła proponowane zmiany w projekcie budżetu  
                                            gminy po stronie dochodów i wydatków. Ponadto wprowadzamy 3 nowe 
zadania: 
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nietuszyna-Okalew na projekt 80.000 zł, 
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzynno-Niemierzyn Na projekt 80.000 zł, 
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudlice na projekt 50.000 zł 
Wszystkie przedstawione zmiany mają odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 
 
Pan Krzysztof Karbowiak – w Skrzynnie mamy problem z DPS. Chcieliby się przyłączyć do naszej  
                                                 kanalizacji sanitarnej.  
 
Pan Tomasz Łukomski – czy wszyscy się przyłączą? 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – stopniowo musimy realizować kanalizacje sanitarną. 
 
Pan Arkadiusz Banaś – chodzi o wydatki w szkołach czy zmiana dotyczy wynagrodzeń? 
 
Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – otrzymaliśmy zwiększoną subwencję oświatową, dlatego  
                                            musimy dokonać zmian w budżecie gminy. 
 
Pan Arkadiusz Banaś – zwiększono wydatki na ośrodki wsparcia dlaczego? 
 
Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – otrzymaliśmy środki na ośrodki wsparcia i dlatego  
                                                    musieliśmy wprowadzić do budżetu gminy. 
 
Pan Piotr Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie mian w  
                                 budżecie gminy. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały w  
                                           sprawie zmian w budżecie gmin? 
 
Za przyjęciem głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 1 radny 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr IV/25/2015 
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P  u  n  k  t     8 
============== 

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Ostrówek na lata 2014-20121 

 
Pan Tomasz Łukomski – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                                                        zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Ostrówek na lata 2014-2021. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały w  
                                           sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na 
lata 2014-2021? 
 
Za przyjęciem głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 1 radny 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr IV/26/2015 
 

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

Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – zgodnie z ustawą Rada Gminy ma obowiązek przyjąć  
                                                                            powyższy program. Program spełnia wymogi 
ustawowe, jedyna zmiana uszczegółowiono wskazano placówkę leczniczą przy wypadkach 
drogowych z udziałem zwierząt. 
 
Pan Piotr Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia  
                              Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Ostrówek w 2015 roku. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały w  
                                         sprawie przyjęcia  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrówek w 2015 roku? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr IV/27/2015 
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P  u  n  k  t     10 
=============== 

Utworzenie obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej 
w wyborach Prezydenta RP 

 

Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy - Rada gminy, w drodze uchwały, na wniosek wójta,          
                                        tworzy odrębny obwód głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej, 
domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w oddziale 
zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co 
najmniej 15 wyborców. Nieutworzenie obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych 
przypadkach na wniosek osoby kierującej daną jednostką. 
 
Pan Tomasz Łukomski – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                          sprawie utworzenia obwodu głosowania w zakładzie pomocy 
społecznej w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                      uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania w zakładzie 
pomocy społecznej w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr IV/28/2015 
 

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

Powołanie Zespołu do przygotowania wyboru 
ławników na kadencję 2016-2019 

 

Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy - zgodnie z art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r.  
                                       prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r., poz. 133)  przed 
przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji swoją opinię o 
zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w 
ustawie. 
Wybory ławników muszą się odbyć najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym 
upływa kadencja dotychczasowych ławników czyli w bieżącym roku. 
 
Pan Andrzej Wojewoda – proponuję pana Mieczysława Pawlaka. 
 
Pan Stanisław Pilarczyk – proponuję radnego Krzysztofa Karbowiaka. 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – proponuję radnego Andrzeja Koziołka. 
 
Pan Andrzej Wojewoda – proponuję radnego Czesława Warszawskiego oraz pana Marka Gajdę. 
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Pan Marek Gajda – dziękuję, rezygnuję. 
 
Pan Andrzej Wojewoda – proponuję panią Urszulę Zgoda. 
 
Pan Piotr Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania  
                                               Zespołu do przygotowania wyboru ławników na kadencję 2016-2019. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały w  
                                          sprawie powołania  Zespołu do przygotowania wyboru ławników na 
kadencję 2016-2019? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr IV/29/2015 
 

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

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

 
Pan Ryszard Turek – Wójt – działka ta położona jest przy Szkole Podstawowej w Janowie, zostanie  
                                                 wydzierżawiona dotychczasowemu dzierżawcy.  Warunki dzierżawy 
zostaną zawarte w umowie dzierżawy. 
 
Pan Tomasz Łukomski – 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 radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały w  
                                         sprawie wydzierżawienia części działki nr 2 o pow. 0,7132 ha, położonej w 
obrębie geodezyjnym Wola Rudlicka dotychczasowemu dzierżawcy? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr IV/30/2015 
 

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

Ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
do domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik 
 

Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – ta uchwała wnosi zakłopotanie. Na terenie naszej gminy  
                                              nie mamy domków letniskowych. Opłata z tego tytułu jest ryczałtowa. 
 
Pan Krzysztof Graczyk – czy jest potrzebne zameldowanie czy zamieszkiwanie? 
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Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – mówi się o zamieszkiwaniu. 
 
Pan Piotr Banaś – przedstawił projekt uchwały w sprawie  ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie  

                        odpadami komunalnymi do domku letniskowego lub od innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały w  
                                        sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi 
do domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik? 
 
Za przyjęciem głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 1 radny 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr IV/31/2015 
 

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

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego w gminie Ostrówek w miejscowości Nietuszyna 
 

Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – na wniosek radnego Arkadiusza Banasia, który został  
                                             przegłosowany na ostatniej sesji, został przygotowany projekt uchwały na 
wskazane działki, na których ma być postawiony wiatrak.  
 
Pan Tomasz Łukomski – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                         przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Ostrówek w miejscowości Nietuszyna. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały w  
                                          sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Ostrówek w miejscowości 
Nietuszyna? 
 
Za przyjęciem głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymał się – 1 radny 
UCHWAŁA Nr IV/32/2015 
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P  u  n  k  t     15 
================== 

Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej 
 

Przewodniczący obrad – wszyscy radni otrzymali projekt planu kontroli komisji rewizyjnej, czy są  
                                          pytania, uwagi?  
 
Pan Piotr Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia  
                                                                                    planu kontroli Komisji Rewizyjnej. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały w  
                                           sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej. 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr IV/33/2015 
 

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

Przyjęcie sprawozdania rocznego merytorycznego 
z działalności ŚDS w Ostrówku za 2014 rok 

 
Przewodniczący obrad – wszyscy radni sprawozdanie roczne merytoryczne z działalności ŚDS w  
                                           Ostrówku za 2014 rok otrzymali. Czy są pytania? Nie widzę. 
Kto z panów radnych jest za przyjęciem przedłożonego sprawozdania? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 

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

Przyjęcie sprawozdania z Gminnego Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego za 2014 rok 

 
Przewodniczący obrad – wszyscy radni otrzymali wcześniej sprawozdanie z Gminnego Programu  
                                          Ochrony Zdrowia Psychicznego za 2014 rok. Czy są pytania? 
Kto z panów radnych jest za przyjęciem przedłożonego sprawozdania z Gminnego Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego za 2014 rok? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
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P  u  n  k  t     17a 
==================== 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy 
Gminy Ostrówek z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok 
 

Przewodniczący obrad – sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Ostrówek z  
                                            organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego za 2014 rok wszyscy radni otrzymali wcześniej. Czy są pytania? 
Kto z panów radnych jest za przyjęciem przedłożonego sprawozdania? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 

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

Rozpatrzenie pisma z Komendy Powiatowej 
Policji w Wieluniu 

 
Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu zwróciła się z  
                                                                             prośbą o dofinansowanie do zakupu psa w wysokości 
2.000 zł. Na dzisiejszej sesji proszę panów radnych o wypowiedzenie się w tym temacie. 
 
Pan Krzysztof Karbowiak – na pewno dobry pies jest potrzebny w policji. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za tym żeby przekazać 2.000 zł dla KPP w  
                                          Wieluniu na zakup psa? 
 
Za głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 

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

Informacja z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 

 
Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – zgodnie z art. 30a ust 1 zmieniającym ustawę Karta 
Nauczyciela z dniem 22 stycznia 2009r. organ prowadzący będący jednostką samorządu terytorialnego 
jest zobowiązany w terminie do 20 stycznia każdego roku do przeprowadzenia analizy poniesionych w 
poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do 
wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3, oraz średniorocznej struktury 
zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. 
Następnie pani Skarbnik  przedstawiła informację z wysokości średnich  wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego. 
 
Na tym zakończono część I sesji Rady Gminy 
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Część II sesji 
P  u  n  k  t     20 

================ 
 

Informacja o postępach prac związanych z przygotowaniem  
odkrywki węgla brunatnego Złoczew 

 
 

W sesji uczestniczyli przedstawiciele KWB Bełchatów : 
 

1) Andrzej Jeznach – Dyrektor ds. Inwestycji KWB Bełchatów 

2) Zbigniew Wiaderny – Główny Inżynier KWB Bełchatów 
 
Oraz licznie przybyli mieszkańcy Gminy Ostrówek – zgodnie z załączoną listą obecności 
 
Pan Andrzej Jeznach – Dyrektor ds. Inwestycji – po uzyskaniu koncesji prowadziliśmy  
                                      odwierty i badania tych odwiertów. Gdzieś za 3 miesiące będziemy 
mieć Projekt Zagospodarowania Złoża. Rozważamy dwa kierunki eksploatacji złoża. Do 
końca czerwca przyjmiemy dokumentację i będziemy się zastanawiać nad lokalizacją 
zwałowiska zewnętrznego. 
Czeka nas a zarazem państwa zmiana studium oraz zmiana planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
W momencie kiedy będzie projekt zagospodarowania złoża wówczas o wszystkim możemy 
państwa poinformować. Na dzień dzisiejszy nic więcej państwu nie możemy przekazać. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – co ze zwałowiskiem, gdzie będzie zlokalizowane, gdyż to  
                                                      naszych mieszkańców najbardziej interesuje. 
 
Pan Andrzej Jeznach – wszystko zależy od której strony zaczniemy eksploatację złoża. 
                                     Na dzień dzisiejszy nie jestem dokładnie wskazać gdzie będzie 
zlokalizowane zwałowisko.  
 
Przewodniczący Rady Gminy – podawali państwo różne terminy 
 
Pan Andrzej Jeznach – rozpatrujemy różne lokalizacje zwałowiska, dlatego przesuwamy  
                                       termin o kilka miesięcy. 
 
Pan Andrzej Koziołek – czy brany jest pod uwagę okręg Kuźnicy i Jackowskiego pod  
                                         zwałowisko, który to wskazywaliśmy wielokrotnie na naszych 
spotkaniach. Usytuowanie zwałowiska na tamtych terenach byłoby najlepszym wyjściem dla 
naszych mieszkańców. Tereny Milejowa i Janowa to najbardziej rozwinięte pod względem 
rolniczym tutaj jest najwięcej hodowców bydła mlecznego. 
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Pan Andrzej Jeznach – ten wariant usytuowania zwałowiska też był brany pod uwagę, tylko  
                                      przeliczając zwiększą się koszty inwestycji. Proszę mieszkańców 
jeszcze o chwilkę cierpliwości. 
 
Pan Stanisław Skibiński (senior) – mieszkaniec Janowa – dzisiejsze spotkanie potwierdziło,  
                                                      nic nie jest wiadomo  (przedstawił pismo z 2012 roku) W 
żadnym z otrzymanych pism nie było mowy o przesunięciu zwałowiska, gospodarowanie 
przy zwałowisku stanie się niemożliwe. Na spotkaniach państwo mówiliście jak to pięknie 
będzie jak powstanie kopalnia. Pamiętamy jak była budowana linia 400 kV też tak mówiono 
rzeczywistość jest inna. Zwałowisko przyczyni się do degradacji środowiska oraz 
powiększeniu leja depresyjnego. Tak naprawdę dzisiaj nic nie wiemy. 
W czerwcu postawicie nas przed faktem dokonanym, wy dobrze wiecie gdzie ma być 
usytuowane zwałowisko. Gdzie konsultacje społeczne, przecież powinny się odbyć takowe w 
tym temacie. 
 
Pan Zbigniew Wiaderny –Główny Inżynier – dzisiejsze spotkanie jest zorganizowane nie z  
                                            naszej inicjatywy. Rozpatrujemy wiele wariantów usytuowania 
zwałowiska zewnętrznego, dlatego to tak długo trwa. Mówicie państwo o ochronie 
środowiska, zapraszaliśmy państwa wielokrotnie w okolice Bełchatowa oraz odkrywki 
Szczerców. Czy tam nie ma upraw? Czy nie ma drzew? Przyjedźcie i zobaczcie. 
 
Pan Andrzej Jeznach – na pewno uciążliwości będą my o tym wiemy. Plusy przeważają nad  
                                     minusami. Budowa kopalni jest procesem długotrwałym, ale są pewne 
procesy których nie przeskoczymy. Inwestor wkłada spore środki, ponosi ryzyko przystępując 
do powyższej inwestycji. 
 
Pan Stanisław Skibiński – nie przekonał mnie pan mówiąc o tym że nie będzie skutków  
                                            ubocznych jak powstanie lej depresyjny. 
 
Pan Zbigniew Wiaderny – nie chcę polemizować. Nie odwadnia się całości złoża. Nie  
                                             odwadniamy z wód powierzchniowych. System korzeniowy 
roślinności czerpie z wód powierzchniowych. Lej depresyjny różni się wielkością. Jesteśmy 
otwarci na spotkania z mieszkańcami. 
 
Pan Zbigniew Zasina – mieszkaniec Janowa– nieprawda, że nic nie wysycha po osuszeniu  
                                                               terenu. Co jest przyczyną  opóźnień? 
 
Pan Andrzej Jeznach – słowo przeciwko słowu. Przyjedźcie w rejon kopalni Bełchatów i sami   
                                        zobaczcie. Termin uległ przesunięciu ze względu na rozpatrywanie 
różnych wariantów usytuowania zwałowiska. 
 
Pan Zbigniew Wiaderny – my nie mamy wpływu na przyspieszenie prac. 
 
Pan Marcin Stangret – proszę przedstawić warianty zwałowisk? 
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Pan Zbigniew Wiaderny – mamy 4 warianty zwałowiska. 
 
Pan Arkadiusz Banaś – z tego wynika, że czynnik ludzki jest brany pod uwagę na końcu.  
                                      Wariant, który jest niekorzystny dla ludzi jest najbardziej korzystny 
dla kopalni. Nie mówmy, że nie będzie kosztów. 
 
Pan Andrzej Jeznach – rozpatrujemy to pod kątem ekonomicznym. Realizując inwestycję  
                                       musimy podejść racjonalnie. Chodzi o zniwelowanie skutków 
ubocznych. 
 
Pan Arkadiusz Banaś – kopalnia bierze pod uwagę koszty wyceny nieruchomości. 
 
Pan Zbigniew Wiaderny – nie możemy dzisiaj mówić o cenie. 
 
Pan Stanisław Skibiński (junior) – jesteśmy zniesmaczeni brakiem informacji, ciągłą  
                                                          dezinformacją. Sam pan przyznał, że ma pan 
bezpośrednią styczność z panem, który planuje przyszłą lokalizację zwałowiska. Mówicie o 
różnych wariantach tego zwałowiska, że będą to zmiany radykalne. Niech pan tu wreszcie 
powie, czy te warianty,  wszystkie cztery zawierają się w granicach projektowanego studium, 
bo takowe było, tylko  zostało uchylone, czy wybiegają poza granice tego studium. 
 
Pan Andrzej Jeznach – nie chcę mówić, że któryś wariant jest przyjęty, pozostałe trzy też są  
                                      prawdopodobne. 
 
Pan Zygmunt Kwapisz – rolnicy zostaną pozbawieni miejsc pracy. 
 
Pan Zbigniew Wiaderny – za otrzymane środki będziecie sobie mogli odtworzyć  
                                           gospodarstwa rolne.  Były też praktyki żeby 1 osoba z danego 
gospodarstwa domowego została zatrudniona w kopalni. W związku z budową kopalni 
pojawią się nowe miejsca pracy. 
 
Pan Mateusz Zasina -  Program dobrowolnych odejść (PDO) w koncernie PGE GiEK,                                                   
zapewniającym  blisko 40 procent produkcji prądu w kraju, to kolejny etap realizacji planu 
restrukturyzacji i oszczędności, realizowanego w Polskiej Grupie Energetycznej. Głównym 
celem jest zmniejszenie liczby pracowników, a pan mówi że zatrudnicie nowych ludzi od nas. 

Pan Zbigniew Wiaderny – czy znajdziemy w tym rejonie ludzi wykształconych w tym  
                                             kierunku i z doświadczeniem, takich żeby mogli poprowadzić 
nowo powstały zakład. 
 
Pan Mateusz Zasina – jaki jest średni wiek przyjmowania pracowników. 
 
Pan Andrzej Jeznach – nie ma takiego kryterium. 
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Pan Mateusz Zasina – na ile lat starczy złoża w okolicach Bełchatowa i Szczercowa? Zgodnie  
                                     z Programem Dobrowolnych Odejść w kolejnych latach zatrudnienie 
zostanie zmniejszone. 
 
Pan Andrzej Jeznach – nie będę z panem polemizował w tym temacie. 
 
Pan Stanisław Skibiński (senior) – państwo nie wiecie, gdzie będzie zwałowisko, państwo nie  
                                                        znacie terminu kiedy co będzie, natomiast bardzo pięknie 
mówi się mieszkańcom o pracy, ja myślę, że o pracy powinniśmy mówić po załatwieniu 
koncesji, a o tych sprawach dla których dzisiaj tu społeczeństwo przyszło, w zasadzie nic się 
nie dowiedzieliśmy, tylko mówimy co będzie w czasie przyszłym. Państwo nam nic nie 
powiedzieli na tym dzisiejszym spotkaniu, zupełnie nic, tylko słyszymy „będzie”, „nie 
wiemy”, cztery wersje zwałowiska, nie chcecie państwo powiedzieć, która jest najbardziej 
aktualna. 
 
Pan Zygmunt Kwapisz – jak będziecie mieć już te dane chcielibyśmy żebyście państwo nas  
                                         jak najszybciej poinformowali. 
 
Pan Andrzej Jeznach – myśmy przyjechali dzisiaj na zaproszenie pana Wójta. Szczegółowe  
                                       informacje powinniśmy mieć najwcześniej w lipcu. Wtedy powinna 
być znana dokładna proponowana lokalizacja zwałowiska. 
 
Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – dzisiaj już nic więcej się nie  
                                            dowiemy, dlatego pragnę podziękować przedstawicielom kopalni 
oraz państwu za tak liczne przybycie na obrady dzisiejszej sesji. 
 
Wolnych wniosków nie zgłoszono 
 

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

Zamknięcie obrad IV sesji Rady Gminy 
 

Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – dokonał zamknięcia obrad IV sesji  
                                         Rady Gminy Ostrówek. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała: 
Urszula Zgoda 
insp.ds.samorządowych  
 
 
 


