
P R O T O K Ó Ł  XV/2012 
z sesji Rady Gminy Ostrówek 

odbytej w dniu 28 marca 2012r. 
w godz. 1000 - 1120 

 
W sesji uczestniczyło 14 radnych wg załączonej listy obecności : 
 

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

 
Nieobecna na sesji Maria Bąk 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli : 
 

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

S o ł t y s i 
1. Aleksy Buda 
2. Marek Gajda 
3. Mirosław Polewiak 
4. ElŜbieta Kwapisz 
5. Czesław Piesyk 
6. Krzysztof Dudaczyk 
7. Krzysztof Panek 
8. Renata Kośmider 
9. Wanda Kępa 
10. Marianna Pawłowska 
11. Marek Panek 
12. Józef Stępień 
13. Marek Nawrocki 



P  u  n  k  t     1 
=============== 

Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – dokonał otwarcia obrad XV sesji 
Rady Gminy Ostrówek. Powitał przybyłych radnych, zaproszonych gości oraz sołtysów. 
Stwierdził prawomocność obrad. 
 

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

Przewodniczący obrad – porządek obrad wszyscy otrzymali. Wpłynął wniosek od Pana Wójta 
o uzupełnienie porządku obrad o punkt „Zmiana uchwały Nr XIX/124/08 Rady Gminy 
Ostrówek z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie określenia inkasentów oraz ustalenia 
wynagrodzenia za inkaso z tytułu poboru podatków stanowiących dochody Gminy – podjęcie 
uchwały” . Będzie to jako punkt 22 porządku obrad. Czy są pytania, uwagi? 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego porządku 
obrad z uwzględnieniem zaproponowanej zmiany? 
 
Za przyjęciem porządku obrad głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
 
 

 
Proponowany  porządek  obrad  : 

1. Otwarcie  obrad  XV sesji  Rady  Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad XV sesji Rady Gminy oraz  protokołów z sesji. 
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
4. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami. 
5. Informacja z działalności Komisji. 
6. Interpelacje radnych. 
7. Ustalenie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 

naleŜności pienięŜnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ostrówek, 
wskazania organu do tego uprawnionego oraz ustalenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej 
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną – podjęcie uchwały. 

8. Zaciągnięcie poŜyczki z WFOŚiGW w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budŜetu Gminy 
Ostrówek w 2012r. – podjęcie uchwały. 

9. Zaciągnięcie poŜyczki na wyprzedzające finanso0wanie w ramach PROW na lata 2007-2013 – podjęcie 
uchwały. 

10. Zmiany w budŜecie gminy – podjęcie uchwały. 
11. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2012-2016 – podjęcie uchwały. 
12. WyraŜenie zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki – 

podjęcie uchwały. 
13. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu w sprawie wsparcia finansowego. 
14. Przyjęcie Programu ochrony nad zwierzętami – podjęcie uchwały. 
15. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielgiem – podjęcie uchwały. 
16. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi w 

2011r. 
17. Sprawozdanie z działalności ŚDS w Ostrówku za 2011r. 
18. Informacja z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 



zawodowego w szkołach. 
19. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku. 
20. Rozpatrzenie pisma Pani Anny Bernaciak w sprawie przyjęcia w formie darowizny drogi powstałej po 

podziale gruntu na działki budowlane. 
21. Informacja w sprawie dofinansowania do kolektorów słonecznych. 
22. Zmiana uchwały Nr XIX/124/08 Rady Gminy Ostrówek z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie określenia 

inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso z tytułu poboru podatków stanowiących dochody 
Gminy – podjęcie uchwały 

23. Wolne wnioski i zapytania. 
24. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Gminy. 

 
P  u  n  k  t     3 

================ 
Przewodniczący obrad – do Komisji Uchwał i Wniosków proponuję radnych Bogdana 
Minikina, Wiolettę Dzioba oraz Roberta Włodarczyka. Kto z państwa radnych jest za 
powołaniem Komisji Uchwał i Wniosków w zaproponowanym składzie? 
 
Za głosowało - 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 

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

Pan Ryszard Turek – Wójt Gminy – 10 stycznia ogłosiliśmy konkurs ofert na realizację  
                      zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu. Rodzaj zadania : 
- upowszechnianie kultury i sportu z terenu Gminy Ostrówek – 33 tys. zł 
- współzawodnictwo sportowe o tytuł  „Najbardziej usportowiona szkoła podstawowa w 
2012r.” – 7 tys. zł. 
     2) z początkiem lutego otrzymaliśmy refundację środków w wysokości 500 tys. zł na 
zadanie Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni w miejscowości Wielgie (64 szt) 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działania Podstawowe Usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej, 
       3) 17 stycznia podpisaliśmy umowę z firmą UNIGLOB Piotr Ulrich z Łasku na 
wykonanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Ostrówek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz z opracowaniem 
ekofizjograficznym. Termin realizacji 31.09.2012r. Wartość zamówienia 56 tys. zł + VAT. 
      4)  28 lutego wystąpiliśmy do Zarządu Starostwa Wieluńskiego z inicjatywą przebudowy 
drogi powiatowej w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych od Nietuszyny przez 
Okalew na dł. 2650 mb z budową jednostronnego chodnika od Szkoły Podstawowej w 
Okalewie do Babina i odtworzeniem rowów i przebudową przepustów. Termin realizacji – 
projekt 2013; wykonanie 2014 
          5) zakończone zostało opracowanie projektu budowy wodociągu przez Nietuszynę w 
drogach bocznych o dł 2660. Wartość kosztorysowa 362.583 zł netto. Termin realizacji – po 
uzyskaniu poŜyczki z WFOŚiGW. 
            6) 23 marca podpisałem Porozumienie z Urzędem Pracy w Wieluniu na zatrudnienie 8 
osób powyŜej 50 roku Ŝycia finansowanego z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
„Wbrew Stereotypom  
            7) 23 marca podpisałem umowę na zatrudnienie 3 staŜystów powyŜej 50-roku Ŝycia na 
okres 6 miesięcy. 
27 marca podpisałem porozumienie na organizację prac społecznie uŜytecznych na okres  
3 m-cy dla 9 osób, oraz na prace publiczne na okres 6 m-cy dla 2 osób. 
 



            8) wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego o wydłuŜenie o 3 m-ce terminu 
rozpatrzenia wniosku o płatność zadania Budowa ogólnodostępnego Wielofunkcyjnego 
boiska o nawierzchni sztucznej wraz z modernizacją istniejącego boiska trawiastego w 
związku z przeciągającymi się procedurami uzyskania decyzji pozwolenia na uŜytkowanie. 
             9) przez pracowników fizycznych Urzędu Gminy prowadzone były prace 
- naprawcze wodociągu, 
- naprawy dróg ŜuŜlem, 
- równanie dróg. 
 

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

Pan Zbigniew Majchrowski – Komisja Rewizyjna obecnie zajmuje się sprawą skargi  
                                                 zgłoszonej przez rodziców na Dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Wielgiem. 
 
Pan Sylwester Zienterski – Komisja Rozwoju Wsi i Rolnictwa obradowała dwukrotnie.  
                                            Omawialiśmy materiały na dzisiejszą sesję. 
Pozytywnie zaopiniowaliśmy projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki z WFOŚiGW 
oraz projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki na wyprzedzające finansowanie w 
ramach PROW. 
Zmiany w budŜecie gminy oraz zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej teŜ Komisja 
zaopiniowała pozytywnie. 
JeŜeli chodzi o wyodrębnienie środków na fundusz sołecki czekamy na decyzję sołtysów. 
Pismo Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu w sprawie wsparcia finansowego 
rozpatrzono negatywnie – 1 osoba była za udzieleniem wsparcia. 
Dokładnie przeanalizowaliśmy Program ochrony nad zwierzętami. Komisja była za 
wykreśleniem niektórych zapisów. 
Przychyliliśmy się do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie przedłuŜenia terminu 
rozpatrzenia skargi. 
 
Pan Stanisław Litwiński – Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia – 27 marca odbyliśmy  
                                    posiedzenie na którym omawialiśmy materiały na dzisiejszą sesję 
Komisja wszystkie materiały zaopiniowała pozytywnie. Negatywnie ustosunkowała się do 
pismo Komendy Policji w sprawie wsparcia finansowego. 
 
Na sesję przybyła Pani Marta śarnowska – dziennikarz Radia Ziemi Wieluńskiej. 
 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja BudŜetowa – omówiliśmy materiały na dzisiejszą sesję. 
Wszystkie punkty zaopiniowaliśmy pozytywnie. Negatywnie ustosunkowała się do pismo 
Komendy Policji w sprawie wsparcia finansowego. 
 

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

Pani Wioletta Dzioba – naprawić drogę na Maśne Górki. Wyrównać drogę od Pana Krzaka do  
                                     Pana Ulasa. Odnowić barierki przy Szkole Podstawowej w Skrzynnie. 
 
Pan Zbigniew Majchrowski – czy będą robione rowy i przepusty na drodze powiatowej od  
                                                 Woli Rudlickiej przez Milejów? 
 
 



Pan Stanisław Pilarczyk – naprawić dziury w drodze od Ostrówka przez Bolków do  
                                          Niemierzyna. Ograniczyć prędkość przez Rudlice (głównie chodzi 
o motocyklistów) 
 
Pan Robert Karbowiak – naprawić drogę od Babina do Chojen oraz porównać pobocza. 
 
Pan Sylwester Zienterski – kiedy będzie równiarka, wszystkie drogi są do równania. 
 

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

Przewodniczący obrad – wszystkie komisje projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie. 
 
Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w  
                                     sprawie ustalenie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, 
odraczania lub rozkładania na raty naleŜności pienięŜnych mających charakter 
cywilnoprawny przypadających Gminie Ostrówek, wskazania organu do tego uprawnionego 
oraz ustalenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga 
stanowić będzie pomoc publiczną. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                    uchwały w  sprawie ustalenie szczegółowych zasad, sposobu i trybu 
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty naleŜności pienięŜnych mających charakter 
cywilnoprawny przypadających Gminie Ostrówek, wskazania organu do tego uprawnionego 
oraz ustalenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga 
stanowić będzie pomoc publiczną? 
 
Za przyjęciem głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA  NR XV/93/2012 
 

P  u  n  k  t     8 
============  

Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w  
                                      sprawie zaciągnięcia poŜyczki z WFOŚiGW w Łodzi na finansowanie 
planowanego deficytu budŜetu Gminy Ostrówek w 2012r. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                        uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA  NR XV/94/2012 
 

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

Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                        sprawie zaciągnięcia poŜyczki na wyprzedzające finansowanie w 
ramach PROW na lata 2007-2013. 



Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                        uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA  NR XV/95/2012 
 

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

Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – omówiła proponowane zmiany w budŜecie   
                                           gminy. 
 
Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w  
                                        sprawie zmian w budŜecie gminy. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                        uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA  NR XV/96/2012 
 

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

Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w 
sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2012-2016. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                        uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA  NR XV/97/2012 
 

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

Pani ElŜbieta Kwapisz – dobrze byłoby mieć środki do dyspozycji sołectwa. 
 
Pozostali sołtysi wypowiedzieli się za niewyodrębnianiem środków na fundusz sołecki. 
 
Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w  
                                        sprawie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy 
środków stanowiących fundusz sołecki. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za niewyodrębnianiem w budŜecie gminy  
                                        środków stanowiących fundusz sołecki? 
 



Za przyjęciem głosowało – 11 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 2 radnych 
UCHWAŁA  NR  XV/98/2012 
 

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

 
Przewodniczący obrad – Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu zwróciła się z prośbą o  
                                      udzielenie wsparcia finansowego na zakup samochodu osobowego. 
Kto z państwa radnych jest za udzieleniem wsparcia dla KPP w Wieluniu? 
 
Za udzieleniem wsparcia głosował  - 1 radny 
Przeciw  - 12 radnych 
Wstrzymało się – 0 
 

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

 
Pan Andrzej Koziołek – jeŜeli będziemy zajmować się tym tematem to absurd 
 
Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w  
                                        sprawie przyjęcia Programu ochrony nad zwierzętami. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                        uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 11 radnych 
Przeciw – 1 radny 
Wstrzymał się – 1 radny 
UCHWAŁA  NRXV/99/2012 
 

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

 
Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w  
                                        sprawie przedłuŜenia terminu rozpatrzenia skargi na Dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Wielgiem. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                        uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 12 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymał się – 1 
UCHWAŁA  NR XV/100/2012 
 
 
 
 



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

 
Przewodniczący obrad – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na profilaktykę i  
                                         przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2011r. wszyscy radni otrzymali. 
Czy są pytania, uwagi. W związku z tym, Ŝe nie zgłoszono pytań uwaŜam, Ŝe sprawozdanie 
zostało przyjęte. 
 

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

 
Przewodniczący obrad – sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Ostrówku za 2011r. wszyscy radni otrzymali. Czy są pytania? 
Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag. 
 

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

 
Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – przedstawiła informację z wysokości średnich  
                                          wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach. 
 

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

 
Pani Janina Szczecińska – Dyrektor GOUKiS w Ostrówku – budŜet mamy skromny. Proszę  
                                           radnych i sołtysów o współpracę. Wchodzenie na siłę do szkół nie 
zdało rezultatu. W kulturze nie moŜna robić coś na siłę.  
Cały czas piszę wnioski, szukam sponsorów. 
 
Pan Tomasz Łukomski – gdzie odbędzie się plener rzeźbiarski? 
 
Pani Janina Szczecińska – u nas na nowym obiekcie. Wezmą udział rzeźbiarze z terenu  
                                            powiatu wieluńskiego. 
 
Pan Tomasz Łukomski – odnośnie Biesiady Ludowej. 
 
Pani Janina Szczecińska – w pierwszym etapie warsztaty mają dzieci, a na zakończenie jest  
                                wspólna Biesiada. Po skończeniu gimnazjum kontakt z dziećmi się urywa. 
 
Pan Krzysztof Dudaczyk – w Bibliotece odbywają się spotkania o róŜnej tematyce tam jest  
                                            mało miejsca, czy nie moŜna by tych spotkań robić na Sali? 
 
Pani Janina Szczecińska – moŜna robić na Sali, ale tam brakuje „klimatu” do takich spotkań. 
 
Pan Sylwester Zienterski – cały czas mówimy o młodzieŜy, a zapominamy o seniorach. 
 
Pani Janina Szczecińska – myślałam o tym. RozwaŜałam moŜliwość zakupu telewizora i  
                                           wspólnym oglądaniu filmów. 
 



Pan Andrzej Koziołek – wydłuŜyć godziny otwarcia placówki np. do godz. 2200 
 
Pani Janina Szczecińska – młodzieŜ z baru nie przyjdzie do nas, albo siedzą na huśtawkach za  
                                            obiektem. GOUKiS czynny jest do godziny 1700. 
 
Pani Wioletta Dzioba – naleŜy czymś młodzieŜ zainteresować, wówczas na pewno przyjdą do  
                                     GOUKiS. 
 
Pani Janina Szczecińska – proszę mi dać propozycje to zrobię. 
 
Pan Łukasz Pawlik – tworzyć kółka zainteresowań. 
 

P  u  n  k  t     20 
============== 

 
Przewodniczący obrad – Pani Anna Bernaciak zwróciła się z prośbą o przejęcie w formie  
         darowizny lub za przysłowiową złotówkę drogi powstałej po podziale pola na działki. 
 
Pan Sylwester Zienterski – szkoda, Ŝe wcześniej nie zwróciła się Pani do naszej Komisji.  
                             ZaleŜy nam na mieszkańcach Ŝeby się budowali na terenie naszej gminy. 
Chodzi o to Ŝeby ludzie nie uciekali z terenu naszej gminy. 
 
Pan Andrzej Koziołek – naleŜy wyjść naprzeciw Pani Bernaciak, asfaltu na pewno dziś nie   
                                       zrobimy, ale w przyszłości wszystko moŜliwe 
 
Pan Bogdan Minkina – byłbym za przejęciem tej drogi. 
 
Pan Stanisław Litwiński – nie zgadzam się z wypowiedzią przedmówców, gmina będzie  
                                             miała straty gdyŜ naleŜy zrobić drogę a później ją utrzymać. 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt Gminy – jest to druga taka sprawa. Pierwsza wystąpiła Pani  
                                   Tomasik wówczas wypowiedziano się negatywnie. Gmina z tytułu 
przejęcia drogi nie będzie miała dochodów.  
Gmina nie posiada działek budowlanych, moglibyśmy podzielić tylko wówczas naleŜy zrobić 
infrastrukturę. 
Pani Bernaciak jest naszą mieszkanką i jestem za przejęciem tej drogi, ale podkreślam asfaltu 
nie zrobimy od razu 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za pozytywnym rozpatrzeniem sprawy  
                                        przedstawionej przez Panią Bernaciak? 
 
Za głosowało – 12 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymał się – 1 radny 
 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – na następną sesję przygotujemy projekt  
                                            uchwały w sprawie przejęcia drogi. 
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Pani Renata Kośmider – Dyrektor RBS Lututów Oddział w Ostrówku – nasz bank udziela 
kredyt z dotacją na kolektory słoneczne. Kredyt przeznaczony jest na zakup i montaŜ 
kolektorów słonecznych wykorzystywanych na cele m8ieszkaniowe. Kredytobiorcy 
instalujący kolektory słoneczne będą mogli otrzymać dotacje ze środków NFOŚiGW. Dotacja 
przeznaczona jest na spłatę części kapitału kredytu udzielonego przez Bank w wysokości 45% 
kwoty kapitału kredytu. Oprocentowanie : 

9,99% dla osób posiadających w Banku rachunek ROR lub RB przez okres co najmniej 6 
miesięcy licząc od daty złoŜenia wniosku, - opłata i prowizja 2,5% 

10,99%  dla osób posiadających w Banku ROR lub RB przez okres krótszy niŜ 6 miesięcy, - 
opłata i prowizja3% 
 
14,99% dla pozostałych – opłata i prowizja 5% 
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Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę Nr XIX/124/08 Rady Gminy Ostrówek z dnia 29 lipca 2008r. w 
sprawie określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso z tytułu poboru 
podatków stanowiących dochody Gminy. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu 
uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
UCHWAŁA  NR XV/101/2012 
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Wolnych wniosków nie zgłoszono. 
 

P  u  n  k  t     24 
================ 

 
Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – dokonał zamknięcia obrad XV sesji 
Rady Gminy Ostrówek. 
 
UCHWAŁY STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROTOKOŁU 
 


