
P r o t o k ó ł   XVIII/2012 
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek 

odbytej w dniu 20 lipca 2012r. 
w sali narad Urzędu Gminy w Ostrówku 

w godz. 800 - 900 
 

Radni obecni na XVIII sesji Rady Gminy Ostrówek: (lista obecności stanowi załącznik) 
 

1. Maria Bąk 
2. Wioletta Dzioba 
3. Robert Karbowiak 
4. Andrzej Koziołek 
5. Ryszard Kuźnik 
6. Stanisław Litwiński 
7. Tomasz Łukomski 
8. Zbigniew Majchrowski 
9. Bogdan Minkina 
10. Łukasz Pawlik 
11. Stanisław Pilarczyk 
12. Czesław Warszawski 
13. Robert Włodarczyk 
14. Andrzej Wojewoda 
15. Sylwester Zienterski 

 
Ponadto w obradach udział wzięli  : 
 

1. Ryszard Turek      - Wójt Gminy 
2. Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy 
3. Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy 

 
P  u  n  k  t     1 

================ 
Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – otworzył obrady XVIII sesji Rady  
                                           Gminy Ostrówek. Powitał wszystkich przybyłych na sesję oraz 
stwierdził prawomocność obrad. Na 15 radnych ustawowego składu Rady w sesji uczestniczy 
15 radnych. Obrady są prawomocne. 
 

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

Przewodniczący obrad – zawiadomienie o terminie i miejscu nadzwyczajnej XVIII sesji Rady  
                                         Gminy Ostrówek wraz z materiałami dotyczącymi porządku obrad 
wszyscy radni otrzymali. Czy są propozycje zmiany proponowanego porządku obrad? 
 
Nikt nie zgłosił. 



Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe radni będą obradować zgodnie z otrzymanym 
porządkiem obrad. 
 
Porządek obrad : 
 

1. Otwarcie obrad XVIII sesji Rady Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
4. Rozpatrzenie pisma Zarządu Powiatu Wieluńskiego w sprawie rozwiązania stosunku 

pracy z radną – podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym. 
5. Zmiany w budŜecie gminy – podjęcie uchwały. 
6. Wolne wnioski. 
7. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Gminy. 
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=============== 
Przewodniczący obrad – do Komisji Uchwał i Wniosków proponuję radnych : Łukasza  
                                      Pawlika, Sylwestra Zienterskiego oraz Tomasza Łukomskiego. 
Kto z państwa radnych jest za powołaniem Komisji Uchwał i Wniosków w przedstawionym 
składzie? 
 
Za powołaniem Komisji w zaproponowanym składzie głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 

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

Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – w dniu 26 czerwca 2012r.  
                                           wpłynęło pismo od Zarządu Powiatu w Wieluniu dotyczące 
zamiaru rozwiązania umowy o pracę z Panią Marią Bąk. Wszyscy radni otrzymali powyŜsze 
pismo wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję. 
 
Pani Maria Bąk – radna ze Skrzynna – przedłoŜyłam zaświadczenie z Wojewódzkiej Poradni  
                            Onkologicznej w którym lekarz stwierdza Ŝe rokuję powrót do pracy. 
Kserokopię zaświadczenia radni otrzymali. 
Na zwolnieniu lekarskim przebywam od 15 września2011r. ze względu na przewlekłą 
chorobę nowotworową. Leczenie rokuje powrót do pracy. Jest to moje pierwsze dłuŜsze 
zwolnienie w 36 letniej pracy zawodowej. Podczas mojej nieobecności obowiązki przejął mój 
zastępca. Takie rozwiązanie zapewniło prawidłowe funkcjonowanie Zakładu. 
Wyjaśnienie przekazałam na ręce Przewodniczącego Rady Gminy z prośbą o przekazanie 
radnym. 
 
 
 



Pan Sylwester Zienterski – radny z Woli Rudlickiej – nie powinno się rozwiązywać umowy o  
                                             pracę jeŜeli jedynym czynnikiem jest długotrwała choroba. 
KaŜdego z nas moŜe to dotknąć.   
 
Pan Tomasz Łukomski – radny z Niemierzyna – KaŜdy z nas moŜe być chory. Takie sprawy  
                                         nie powinny nas dzielić. My pracujemy dla dobra naszej gminy. 
Zwolnienie Pani Marii Bąk nie ma związku z wykonywaniem mandatu radnego.  
 
Pan Bogdan Minkina – radny ze Skrzynna – lekarz stwierdza, Ŝe chora rokuje powrót do  
                                       pracy. 
 
Pan Andrzej Koziołek – radny z Ostrówka – koleŜanka zatrudniona jest przez Starostwo. 
                                        Rokuje powrót do pracy, dlatego powinniśmy nie wyrazić zgody na 
rozwiązanie stosunku pracy. 
 
Pan Czesław Warszawski – radny z Dymku – Ŝyczę tylko zdrowia. UwaŜam, Ŝe przebywanie  
                                              na zwolnieniu lekarskim z powodu długotrwałej choroby nie 
powinno być podstawą do rozwiązania stosunku pracy. Z przedstawionego zaświadczenia 
lekarskiego wynika, Ŝe po zakończeniu świadczenia rehabilitacyjnego rokuje się powrót Pani 
Marii Bąk do pracy w związku z tym nie powinniśmy wyrazić zgody na rozwiązanie stosunku 
pracy przez pracodawcę. 
 
Pan Andrzej Koziołek – Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy – zgodnie z art. 25 a ustawy z  
                                        dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym „radny nie moŜe brać 
udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeŜeli dotyczy jego interesu prawnego” w 
związku z tym radna Pani Maria Bąk nie będzie brała udziału w głosowaniu. 
 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                    rozwiązania stosunku pracy z radnym. 
 
Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – kto z państwa radnych jest za nie 
wyraŜeniem zgody na rozwiązanie z radną Panią Marią Bąk stosunku pracy? 
 
Za głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
W sesji uczestniczyło 15 radnych  w głosowaniu brało udział 14 radnych (radna Pani Maria 
Bąk nie brała udziału w głosowaniu) 
 
UCHWAŁA  Nr XVIII/122/2012 
 
 
 



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

Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – omówiła proponowane zmiany w budŜecie  
                                          gminy. 
 
Uwag i zapytań nie zgłoszono. 
 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                   zmian w budŜecie gminy. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu 
uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych  
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
UCHWAŁA  Nr XVIII/123/2012 
 

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

Pan Sylwester Zienterski –  przyprowadziliśmy samochód dla jednostki OSP w Woli  
                                             Rudlickiej. Chciałem podziękować wszystkim radnym za 
przychylenie się do naszej prośby. 
 
Pan Andrzej Koziołek – na ostatniej sesji wnioskowałem Ŝeby nie rozpatrywać kolejnych  
                                        wniosków o nadanie medali. Wnioskowałem Ŝeby wręczyć 
przyznane medale w grudniu.  
 
Pan Stanisław Litwiński – dzisiaj się odbyło posiedzenie Kapituły i wnioski zostały  
                                             zaopiniowane pozytywnie. 
 
Pan Andrzej Koziołek – w porządku obrad dzisiejszej sesji nie ma nadania medali. 
 
Pan Stanisław Litwiński – na poprzedniej sesji wszyscy radni zostali obraŜeni przez radnego  
                                            Koziołka. Zdaniem radnego nic nie robimy. 
 
Pan Andrzej Koziołek – wywoziłem drogę powiatową, pomagałem przy budowie przedszkola  
                                        i ośrodka zdrowia. Funkcję radnego pełnię od kilku lat. 
 
Pan Stanisław Litwiński – chyba radnym jestem dłuŜej. 
 
Pan Andrzej Koziołek – mnie oceniło społeczeństwo Ostrówka w ostatnich wyborach. 
 



P  u  n  k  t     7 
============== 

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


