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

odbytej w dniu 27 kwietnia 2012r. 
w godz. 800 - 1020 

 
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 
4. Andrzej Madaliński – Komendant Komisariatu Policji w Osjakowie 

 
Rodzice dzieci klasy 0 i Oddziału Przedszkolnego w Wielgiem : 
 

1. Magdalena Adamiak 
2. Wioleta Nowak 
3. Monika Leska 
4. Sylwia Szmil 
5. Jolanta Andrzejak 
6. Agnieszka Kurowska 

 
- Andrzej JaŜdŜyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostrówku 
- Magdalena Majda – Dyrektor Gimnazjum 
- Ala Patyk-Stępień – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielgiem 
- Jolanta Wróblewska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Okalewie 



1. Otwarcie  obrad  XVI sesji  Rady  Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
4. Rozpatrzenie skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielgiem – podjęcie  
      uchwały. 
5. SprzedaŜ nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami działek 367 o  
       pow.1,3700 ha, 975/1 o pow. 2,0941 ha, 977 o pow.2,1200 ha, 979 o pow.0,6400   
        ha, 981 o pow.1,0000 ha, 983 o pow.0,4400 ha i 985 o pow.0,4500 ha połoŜoną w  
       Okalewie  - podjęcie uchwały. 
6. Rozpatrzenie pisma w sprawie wsparcia Komendy Powiatowej Policji. 
7. Zmiany w budŜecie gminy – podjęcie uchwały. 
8. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrówek na 2012 rok – podjęcie uchwały. 
9. Wolne wnioski. 
10. Zamknięcie  obrad XVI sesji  Rady  Gminy. 

 
P  u  n  k  t     1 

=================== 
 
Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – dokonał otwarcia obrad XVI  
                                           nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy Ostrówek. Powitał przybyłych 
oraz stwierdził prawomocność obrad. 
 

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

 Przewodniczący obrad – proponowany porządek radni otrzymali. Kto z państwa radnych jest  
                                          za przyjęciem przedstawionego porządku obrad? 
 
Za przyjęciem porządku obrad głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 1 radny 
Wstrzymało się – 0 
 

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

 
Przewodniczący obrad – do Komisji Uchwał i Wniosków proponuję radnych Sylwestra  
                                         Zienterskiego, Łukasza Pawlika oraz Tomasza Łukomskiego. 
Kto z państwa radnych jest za powołaniem Komisji Uchwał i Wniosków w przedstawionym 
składzie? 
 
Za głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
 



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

Pan Zbigniew Majchrowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił opinie  
                         Komisji w sprawie skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielgiem. 
 
Pan Stanisław Litwiński – radnym jestem od 32 lat, z taką sprawą spotkałem się po raz  
                      pierwszy. Złe podziękowanie ze strony rodziców za lata pracy pani dyrektor. 
Do szkoły Podstawowej w Wielgiem dokładamy 350 tys. zł w złej sytuacji stawiacie panią 
dyrektor i Wójta. 
 
Pan Czesław Warszawski – czy musiało dojść do tego. Prosiłem dajcie mi czas. Były próby  
                                               odejścia dzieci. Nauczyciela nie moŜna od tak sobie zwolnić. 
Rozmawialiśmy o zamianie nauczycieli pomiędzy szkołami. Były próby zamiany klas.  
Po pierwszym spotkaniu mówi się, Ŝe komisja była niekompetentna, tak nie powinno być. Nie 
nasza rola Ŝeby odwoływać komisja tylko opiniuje. Zawsze będę stał za rodzicami. 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – szanowni rodzice jako jedyny rozmawiałem z kaŜdą ze stron. 
                                     Popieram wniosek rodziców odnośnie pani Fierki. Mam nadzieję, Ŝe 
pani Fierka nie wróci do tej szkoły. 
 
Pani Wioleta Nowak – Przewodnicząca Rady Rodziców - czy radny Warszawski nadal  
                                                                                                 interesuje się szkołą? 
 
Pan Czesław Warszawski – czy ja mam wyrywać chwasty rosnące przy szkole. Jak chodziły  
                                               moje dzieci to pomagałem. Gdzie jest Rada Rodziców. 
 
Pani Wioleta Nowak – niedawno zrobiliśmy plac zabaw dla dzieci. Współpraca z panią  
                                     dyrektor jest róŜna. Który radny był za zakończeniu roku szkolnego. 
 
Pan Andrzej Koziołek – zgoda buduje niezgoda rujnuje. Radę Rodziców wybierają rodzice,  
                                        moja córka przez wiele lat była Przewodniczącą Rady Rodziców i w 
naszej szkole nie było takich problemów, zawsze była zgoda. 
 
Pan Sylwester Zienterski – wyjaśnijmy sobie wszystkie sprawy dzisiaj Ŝeby nie było Ŝadnych  
                                             niejasności. Zarzuty wobec tej nauczycielki są bardzo powaŜne. 
Jednak pani dyrektor reagowała świadczą o tym notatki. Zawsze na sesjach radny Warszawski 
bronił waszej szkoły, wcześniej chciał zamknąć szkołę w Janowie. W waszej szkole jest 
najmniej dzieci. 
 
Pan Robert Włodarczyk – nie wszędzie mogę być jako radny. Jedno zauwaŜyłem zawsze  
                                            angaŜują się ci sami rodzice do wszystkich prac. 
 
 
 



Pani Wioleta Dzioba – przeciwko pani Fierce będzie prowadzone postępowanie. Dyrektorzy  
                                       mają duŜo obowiązków. MoŜe faktycznie pani Fierka nie wróci do 
szkoły, ale moim zdaniem skarga na panią dyrektor jest bezzasadna. 
 
Pan Ryszard Kuźnik – nie powinno się znęcać nad dziećmi, ale ja pamiętam inne czasy wtedy  
                                        nauczyciel miał powaŜanie. Uczniowie słuchali nauczyciela. Moim 
zdaniem powinno być trochę rygoru i w domu i w szkole. 
 
Pani Agnieszka Kurowska – rodzic dziecka - mamy Ŝal pani Fierka w naszej szkole pracuje 5  
                                                        lat, skargi były od dawna. Jesteśmy wdzięczni za obecną 
nauczycielkę oddziału przedszkolnego. Dzieci nie powinny się bać nauczycielki. 
 
Pan Warszawski Czesław – chwała za współpracę. KaŜdy ma prawo się odwołać od naszej   
                                             decyzji. 
 
Pan Sylwester Zienterski – znęcanie psychiczne jest najgorsze. 
 
Pani Magdalena Majda – Dyrektor Gimnazjum – czy ktokolwiek z rodziców był z dzieckiem   
                                         u psychologa Ŝeby stwierdzić znęcanie się psychiczne – to bardzo 
powaŜny zarzut. Jutro ktoś moŜe przyjść do mnie z podobnym problemem. 
 
Pan Łukasz Pawlik – dobro dziecka jest najwaŜniejsze. 
 
Pan Sylwester Zienterski – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                           sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielgiem. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa jest za tym Ŝeby skargę rodziców na dyrektora Szkoły  
                                         Podstawowej w Wielgiem uznać za bezzasadną? 
 
Za głosowało  -  14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Przewodniczący obrad – chciałem poinformować rodziców, Ŝe jeŜeli nie zgadzają się z naszą  
                                decyzją to powyŜszą uchwałę moŜna zaskarŜyć do Wojewody Łódzkiego. 
 
Pani Ala Patyk-Stepień – w szkole pracuję 29 lat zawsze w swojej pracy kierowałam się tym 
Ŝeby mieć na pierwszym planie dobro dziecka. Starałam się Ŝeby wszystko było dobrze. W 
miarę moŜliwości starałam się rozwiązać konflikt. 
 
 
 
 
 



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

Pan Ryszard Turek – Wójt – zgodnie z wolą Rady Gminy przeprowadziliśmy procedurę 
przygotowania gruntu do sprzedaŜy. W lipcu odbędzie się przetarg i nowy właściciel musi 
wystąpić o koncesję na wydobycie Ŝwiru. 
 
Pan Andrzej Koziołek – czy jest rozwiązana umowa z dotychczasowym dzierŜawcą? 
Wójt – na dzień dzierŜawy będzie rozwiązana. Cena wywoławcza 1.380.000,00 zł. 
 
Pan Andrzej Koziołek – czy nie lepiej ogłosić przetarg w Internecie. Co z drogami jak firmy  
                                         wydobywające Ŝwir zniszczą?  
 
Pani Lucyna Kaśnicka – Radca Prawny – nie ma zakazu z korzystania z dróg. Pan Wójt nie  
                                        moŜe zabronić, moŜe ograniczyć tonaŜ. 
 
Pan Sylwester Zienterski – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                          sprawie sprzedaŜy nieruchomości gruntowych oznaczonych 
numerami działek 367 o  pow.1,3700 ha, 975/1 o pow. 2,0941 ha, 977 o pow.2,1200 ha, 979 o 
pow.0,6400  ha, 981 o pow.1,0000 ha, 983 o pow.0,4400 ha i 985 o pow.0,4500 ha połoŜoną 
w Okalewie. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały?   
 
Za przyjęciem głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 1 radny 
Wstrzymało się – 0 
 

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

 
Pan Andrzej Madaliński – Komendant Komisariatu Policji w Osjakowie – w imieniu  
                                           Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu proszę o wsparcie 
finansowe na zakup samochodu oznakowanego. MoŜemy uzyskać 50% dotacji z Komendy 
Wojewódzkiej, ale pod warunkiem Ŝe sami uzbieramy połowę środków. 
 
Pan Czesław Warszawski – czy te pieniądze trafią na pewno do Osjakowa. 
 
Pan Andrzej Madaliński – Komendant Komisariatu Policji w Osjakowie – w uchwale jak  
                                            będzie zaznaczone, Ŝe na radiowóz to na pewno nie mogą być 
przeznaczone na nic innego. 
 
Pan Bogdan Minkina – jeŜeli przekaŜemy to z przeznaczeniem dla Komisariatu w Osjakowie. 
 
Pan Stanisław Litwiński – znamy nasz budŜet, uwaŜam Ŝe moŜemy przeznaczyć 4.000 zł 
 
 
 



Pan Andrzej Koziołek – nie chcę się chwalić, ale jako jedyny na poprzedniej sesji byłem za  
                                       przekazaniem środków dla policji. KaŜdy grosz jest potrzebny i 
naleŜy wspierać policję. Samochody nieoznakowane są niemile widziane, ale łatwiej moŜna 
złapać przestępcę takim samochodem. Z drugiej strony oznakowany samochód działa na ludzi 
jadą ostroŜniej. 
 
Pan Zbigniew Majchrowski – moŜe niech się wypowie pan Wójt i pani Skarbnik. 
 
Komendant Komisariatu Policji w Osjakowie – radiowóz nie będzie słuŜył do łapania  
                                                rowerzystów. Wszyscy wiemy Ŝe pijani rowerzyści to plaga, 
mają zmienić przepisy w tym zakresie. 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – budŜet się ciągle zmienia, nie wszystko da się zaplanować.  

10.000 zł to za duŜo, przychylam się do wniosku radnego 
Litwi ńskiego 4.000 zł jesteśmy w stanie przeznaczyć. 

 
Pan Sylwester Zienterski – czekamy na wóz do jednostki OSP Wola Rudlicka mamy  
                                            najstarszy na terenie gminy. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przekazaniem środków w wysokości  
                                       4.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu 
Policji w Osjakowie? 
 
Za głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 

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

 
 
Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – omówiła proponowane zmiany w budŜecie  
                                                                         Gminy. 
 
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 przedstawionych zmian w  
                                         budŜecie gminy? 
 
Za głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA  NR XVI/104/2012 
 
 
 
 
 
 



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

Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  
                                            oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy budzi 
wiele kontrowersji. Byłem ostatnio na szkoleniu z Panią Dyrektor Wydziału Prawnego, 
Nadzoru i Kontroli, nasi prawnicy stoją na stanowisku, Ŝe przyjmowany program nie jest 
prawem miejscowym w związku z tym nie podlega publikacji. W związku z tym zmieniamy 
zapis w uchwale na „uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia”. 
 
Pan Łukasz Pawlik – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad  
                                   zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Ostrówek w 2012 roku. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrówek  
w 2012 roku. 
 
Za przyjęciem głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 1 radny 
Wstrzymało się – 0 
 

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

Pani Wioletta Dzioba – droga powiatowa od Działów przez Skrzynno usunąć krzaki, odnowić  
                                        rowy oraz załatać dziury, 
- pomalować barierki przy Szkole Podstawowej w Skrzynnie. 
 
Pan Sylwester Zienterski – naprawić chodniki w Woli Rudlickiej  
- odnowić rów i przepust ( za przystankiem za wąski przepust) droga krajowa. 
 
Pan Tomasz Łukomski – 14 kwietnia odbył się turniej piłki halowej o puchar  
                                      Przewodniczącego RG młodzieŜ była bardzo zadowolona.  
Gdzie młodzieŜ ma się podziać wieczorami o tej porze GOUKiS jest juŜ zamknięty. 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – 09 czerwca odbędzie się MINI EURO w naszej gminie. 
                                    Organizatorem jest ksiądz wikary. 
 

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

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


