
P r o t o k ó ł  XVII 
z sesji Rady Gminy Ostrówek 

odbytej w dniu 29 czerwca 2012r. 
 
 

W sesji uczestniczyło 14 radnych wg załączonej listy obecności 
 

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. Robert Włodarczyk 
13. Andrzej Wojewoda 
14. Sylwester Zienterski 

 
Nieobecni Czesław Warszawski 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli : 
G o ś c i e    z a p r o s z e n i 
 

1. Ryszard Turek          - Wójt Gminy 
2. Anna Walaszczyk     - Skarbnik Gminy 
3. Mieczysław Pawlak   - Sekretarz Gminy 
4. Leszek Bak                - radny Rady Powiatu 
5. Jacek Niepiekło         - radny Rady Powiatu 
6. Zofia Kalemba          - Kierownik SPZOZ w Ostrówku 
7. Janina Szczecińska   - Dyrektor GOUKiS w Ostrówku 
8. Irena Mikuła             - Kierownik GOPS 
9. Krystyna Miśkiewicz – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i  

                                       Aktywności Rynku Pracy Rady Powiatu  
 
S o ł t y s i 

1. Aleksy Buda  - sołtys sołectwa Bolków 
2. Marek Gajda  - sołtys sołectwa Dębiec 
3. Mirosław Polewiak – sołtys sołectwa Dymek 
4. ElŜbieta Kwapisz – sołtys sołectwa Janów 
5. Krzysztof Panek – sołtys sołectwa Nietuszyna 



6. Renata Kośmider – sołtys sołectwa Okalew 
7. Marianna Pawłowska – sołtys sołectwa Rudlic 
8. Marek Panek  - sołtys sołectwa Skrzynno 
9. Józef Stępień – sołtys sołectwa Wielgie 
10. Marek Nawrocki – sołtys sołectwa Wola Rudlicka 

 
P  u  n  k  t     1 

================= 
Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy dokonał otwarcia obrad XVII sesji 
Rady Gminy. Powitał przybyłych radnych, sołtysów i zaproszonych gości. Stwierdził 
prawomocność obrad. 
 

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

 
Przewodniczący obrad – porządek obrad wszyscy radni otrzymali. Proponuję przesunąć punkt  
                                        25 po punkcie 3, ponadto wpłynął wniosek od Wójta o 
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla 
OSP w Janowie przed mianami w budŜecie gminy. Wpłynęło pismo od Zarządu Powiatu 
Wieluńskiego w sprawie radnej Marii Bąk na dzisiejszej sesji zapoznamy się tylko z pismem 
a powyŜszym tematem zajmiemy się na następnej sesji. 
 
Pan Andrzej Koziołek – wnioskuję o zdjęcie z porządku obrad  punktu 23. Jeszcze nie  
                                      wręczyliśmy medali przyznanych ostatnio, a juŜ przygotowujemy 
następne, róbmy to w prawidłowy sposób. Nie mam nic do wytypowanych osób, chodzi tylko 
Ŝeby robić to zgodnie z przepisami. 
 
Pan Stanisław Litwiński – wnioski zostały podpisane przez część osób z Kapituły. 
                                            Jeden wniosek został poparty przez  Zarząd Gminny OSP. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za zdjęciem z porządku obrad punktu 23  
                                        w sprawie nadania medali?         
 
Za zdjęciem z porządku obrad głosowało – 9 radnych 
Przeciw – 3 radnych 
Wstrzymało się – 2 radnych 
 
Kto z państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad z uwzględnieniem 
zaproponowanych zmian? 
 
Za przyjęciem głosowało  - 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 



Porządek obrad : 
 

1. Otwarcie  obrad  XVII sesji  Rady  Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad XVII sesji Rady Gminy oraz  protokołów z sesji. 
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Zapoznanie się z pismem mieszkańców Milejowa oraz części Kozuba, Janowa, 
Woli Rudlickiej,  Ostrówka i Okalewa w sprawie terenów przeznaczonych pod 
zwałowisko. 
 

5. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami. 
6. Informacja z działalności Komisji. 
7. Interpelacje radnych. 
8. Przyjęcie sprawozdania finansowego SPZPOZ w Ostrówku za 2011r. – podjęcie 

uchwały. 
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego GOUKiS w Ostrówku za 2011r. podjęcie 

uchwały. 
10. Sprawozdanie z działalności GOPS w Ostrówku za 2011 rok – podjęcie uchwały. 
11. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Ostrówku za 2011 rok. 
12. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Ostrówek za 2011 rok – podjęcie 

uchwały. 
13. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budŜetu Gminy : 
- opinia RIO, 
- opinia Komisji Rewizyjnej, 
- dyskusja, 
- zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budŜetu Gminy – podjęcie uchwały. 

        13.    Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy : 
               - wniosek Komisji Rewizyjnej, 
               - opinia RIO, 
              - podjęcie uchwały. 
        14.   Ustalenie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone 
przez Gminę  
                Ostrówek – podjęcie uchwały. 
        15.  Uchwalenie Statutu SPZPOZ w Ostrówku – podjęcie uchwały. 
        16.  WyraŜenie zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości – podjęcie uchwały. 
        17.  Przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu – 
podjęcie uchwały. 
        18.  Udzielenie dotacji celowej dla OSP w Janowie – podjęcie uchwały. 
        19.  Zmiany w budŜecie gminy – podjęcie uchwały. 
        20.  Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2012-2016 – 
podjęcie uchwały. 
        21.  Określenie przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i 
operatorom oraz zasad i   warunków korzystania z tych przystanków – podjęcie uchwały. 
        22.  Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielgiem – podjęcie 
uchwały. 



        23.  Podział gminy na okręgi wyborcze – podjęcie uchwały. 
         24.  Rozpatrzenie pisma w sprawie moŜliwości sfinansowania szczepień dziewcząt w  
                wieku 10-13 lat  przeciwko onkogennym odmianom wirusa HPV  
         25. Spotkanie z przedstawicielami EKO Region Bełchatów. 
          26.Wolne wnioski i zapytania. 

27. Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Gminy. 
 

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

 
Przewodniczący obrad – w skład Komisji Uchwał i Wniosków proponuję radnych Marię Bąk,  
                                         Wiolettę Dzioba oraz Bogdana Minkina. 
Kto z państwa radnych jest za powołaniem Komisji w przedstawionym składzie? 
 
Za głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 

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

 
Pan Sylwester Zienterski -  Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa – na  
                                             posiedzeniu Komisji zapoznaliśmy się z pismem mieszkańców w 
sprawie zwałowiska. Wiemy, Ŝe oddziaływanie będzie negatywne. Problem jest złoŜony. 
Wiemy, Ŝe część mieszkańców jest za kopalnią część przeciw. Będę za referendum, niech 
mieszkańcy się wypowiedzą. 
 
Pan Stanisław Skibiński – mieszkaniec Janowa – kolega Zienterski mówi o wielu rzeczach,  
                                            ma dziwne podejście do tego tematu. Chciałbym zaznaczyć my 
nie negujemy kopalni my nie zgadzamy się z usytuowaniem zwałowiska, gdyŜ tam jest 
najwięcej gospodarstw. Tam są młode rodziny teren najbardziej zaludniony. Jest na terenie 
gminy wiele innych terenów gdzie nikt nie mieszka, jest moŜliwość przesunięcia zwałowiska. 
Proszę dokładnie przeczytać odpowiedź z kopalni mówiliśmy o braku konsultacji, 
zwracaliśmy uwagę odnośnie usytuowania zwałowiska. Zbieraliśmy podpisy odnośnie 
przesunięcia zwałowiska na pewno podpisy nie są sfałszowane jak niektórzy sugerują. Część 
osób odmówiła podpisów. Naszym zdaniem zła lokalizacja zwałowiska. Przez to zwałowisko 
niszczy się rolnictwo. 
 
Pan Sylwester Zienterski – powinniśmy być w ogóle przeciwko kopalni gdyŜ oddziaływanie  
                                      będzie negatywne na całą gminę. 
 
Pan Ryszard Kuźnik – jesteśmy wybrani przez ludzi. Ludzie nam zaufali. Gospodarstwo to  
                                   dorobek wielu pokoleń i nie wyobraŜam sobie Ŝeby to wszystko stracić. 
Wiele osób się załamie. 
 
 
 
 
 



Pan Andrzej Koziołek – zawsze pracowałem w Komisji Rolnictwa, zawsze broniliśmy  
                                      rolnika. Po co Przewodniczący szarpie moje imię, a na Komisji 
podwaŜa moje stanowisko broniłem chłopa, gdyŜ sam wywodzę się z rodziny chłopskiej. Dla 
mnie sprawy rolnika są najwaŜniejsze nas wybierają mieszkańcy. Powinniśmy być jak jedna 
rodzina jako radni i bronić przede wszystkim ludzi. 
Opracowywane jest Studium czy wpłynęło pismo z kopalni w sprawie zwałowiska. 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – studium jest uzgadniane z instytucjami. Zwałowiska nie  
                                    mogliśmy pominąć, są to tzw. tereny sporne. Będą konsultacje, a na 
przełomie sierpnia września będzie studium przyjmować na sesji uchwałą. 
 
Pan Stanisław Skibiński – mieszkaniec Janowa – wszystko zaleŜy od Was radnych czy  
                                           przyjmiecie zwałowisko w studium  
 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – pismo z kopalni które otrzymaliśmy informuje,  
                                            Ŝe inwestycja jest na etapie koncepcji.  
 
Pan Stanisław Skibiński – dlaczego kopalnia odpisuje nam rolnikom w ten sposób. ZłoŜa nie  
                                         da się przesunąć to jest oczywiste, ale lokalizacje zwałowiska 
moŜna by trochę przesunąć. Teren na którym obecnie zaplanowane jest zwałowisko jest 
bardzo dobrze rozwinięty rolniczo – oparty na hodowli bydła mlecznego. Gospodarstwa 
specjalizujące się w produkcji mleka są bardzo dobrze rozwinięte pod względem 
nowoczesnych budynków oraz urządzeń towarzyszących. Gospodarstwa te wymagały bardzo 
duŜych nakładów finansowych w postaci kredytów wraz z zabezpieczeniem hipotecznym. 
Przeniesienie takich gospodarstw  jest niemoŜliwe. Praca w gospodarstwie rolnym jest 
jedynym źródłem utrzymania dla całych naszych rodzin. UwaŜam, Ŝe w obrębie wyrobiska 
kopalnianego są tereny gdzie takie zwałowisko moŜe być zlokalizowane. Są to tereny 
niezamieszkałe przez mieszkańców, tereny nierolnicze w przewaŜającej części nieuŜytki. 
 
Pani Wioletta Dzioba – czy na zebraniach wiejskich sugerowaliście zmianę połoŜenia  
                                        zwałowiska? 
 
Pan Stanisław Skibiński – tak sugerowaliśmy zmianę połoŜenia zwałowiska. 
 
Pan Andrzej Koziołek – odnośnie zwałowiska czy kopalnia wskazała inne połoŜenie  
                                        zwałowiska w studium 
 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – w planie zagospodarowania województwa  
                                             łódzkiego to zwałowisko się znajduje. 
 
Pan Stanisław Skibiński – to jaki sens jest nam odpisywać, Ŝe trwają prace rozpoznawcze. 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – wyślemy zapytanie w formie interpelacji o moŜliwość zmiany  
                                                usytuowania zwałowiska. 
 
 
 
 
 
 



Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – kto z państwa radnych jest za tym  
                                       Ŝeby przesłać do kopalni Bełchatów wypracowane stanowisko w 
sprawie zmiany lokalizacji zwałowiska zewnętrznego i wskazanie przez Kopalnię Bełchatów 
nowej lokalizacji zwałowiska zewnętrznego, które zminimalizuje skutki wysiedleń 
mieszkańców z terenu gminy Ostrówek? 
 
Za głosowało  - 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się - 0 
 

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

Pan Ryszard Turek – Wójt – 4 kwietnia ogłosiliśmy konkurs na realizację zadania 
publicznego w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieŜy i 
podpisaliśmy umowy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Ostrówek na kwotę 16 
tys. zł (16 osób) i Parafią Świętej Trójcy na kwotę 5 tys. zł (46 osób) 
- w czerwcu podpisaliśmy umowę z Panem Romanem Kaczmarkiem na wykonanie projektów 
dróg : Niemierzyn-Kresy, Bolków, Dymek za OSP, Skrzynno-Błota, Skrzynno – Maśne 
Górki, Janów do Wajsa, osiedle Kasztanowa do drogi powiatowej, 
- 11 czerwca podpisałem umowę na organizację robót publicznych dla 8 osób powyŜej 50 
roku Ŝycia na pół roku, 
- 19 czerwca został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na budowę drogi Wielgie-
Kuźnica. Z dwóch firm wygrał Pol-Dróg za kwotę 354.160 zł brutto, termin realizacji do 15 
września 2012r.. Budowa drogi sfinansowana  będzie częściowo z środków FOGR w kwocie 
97 tys. zł, 
- złoŜyliśmy wniosek w ramach poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki o 
dofinansowanie Projektu „Indywidualizacja uczniów klas I-III” . W ramach projektu 
dodatkowe godziny zajęć + pomoce dydaktyczne 150 tys. zł na kaŜdą szkołę 
-  złoŜyliśmy wniosek do WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie w formie poŜyczki 
(częściowo umaŜalnej) zadanie „Budowa wodociągu w Nietuszynie”, 
- 25-27 maja delegacja gminy uczestniczyła w obchodach jubileuszu 130- lecia utworzenia 
straŜy w Adelebsen 
Zorganizowano obóz młodzieŜowych druŜyn poŜarniczych w Dąbkach 3-13 VIII w którym 
uczestniczyć będzie 30 osób z Gminy Ostrówek 
- 8 lipca odbędą się zawody sportowo-poŜarnicze w Opojowicach, 
- pracownicy fizyczni Urzędu Gminy i publiczni wykonywali prace przy : 
  - naprawie i równaniu dróg, 
  - malowaniu hydrantów, 
  - wycinaniu krzewów. 
 
 
 
 
 
 



 
P  u  n  k  t     6 

================= 
Maria Bąk – Przewodnicząca Komisji BudŜetowej – Komisja BudŜetowa odbyła swoje  
                      posiedzenie w dniu 21 czerwca 2012r. Omawialiśmy materiały na dzisiejszą 
sesję Rady Gminy: 
- sprawozdanie finansowe SPZPOZ w Ostrówku komisja zaopiniowała pozytywnie, 
- sprawozdanie finansowe GOUKiS w Ostrówku komisja zaopiniowała pozytywnie, 
- Sprawozdania z działalności GOPS – pozytywnie, 
- Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego – pozytywnie, 
- ocenę zasobów pomocy społecznej – pozytywnie, 
- sprawozdanie finansowe za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy – 
pozytywnie, 
- komisja popiera wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy, 
- zmiany w budŜecie gminy oraz przyznanie środków dla Policji i OSP Janów – pozytywnie, 
- określenie przystanków komunikacyjnych – pozytywnie, 
- podział gminy na okręgi pozytywnie, 
- pismo w sprawie sfinansowania szczepień dziewcząt przeciwko onkogennym odmianom 
wirusa HPV – pozytywnie, 
- zapoznaliśmy się z pismem mieszkańców w sprawie przesunięcia terenów pod zwałowisko. 
 
Sylwester Zienterski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa – na posiedzeniu  
                               w dniu 18 czerwca 2012r. omówiliśmy materiały na dzisiejszą sesję : 
- sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za 2011 rok – pozytywnie (jednogłośnie), 
- wniosek w sprawie absolutorium jednogłośnie, 
- sprawozdanie finansowe SPZPOZ w Ostrówku komisja zaopiniowała pozytywnie, 
- sprawozdanie finansowe GOUKiS w Ostrówku komisja zaopiniowała pozytywnie, 
- Sprawozdania z działalności GOPS – pozytywnie, 
- Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego – pozytywnie, 
- ocenę zasobów pomocy społecznej – pozytywnie, 
- zmiany w budŜecie gminy oraz przyznanie środków dla Policji i OSP Janów – pozytywnie, 
- określenie przystanków komunikacyjnych – pozytywnie, 
- podział gminy na okręgi pozytywnie, 
- pismo w sprawie sfinansowania szczepień dziewcząt przeciwko onkogennym odmianom 
wirusa HPV – pozytywnie, 
- zapoznaliśmy się z pismem mieszkańców w sprawie przesunięcia terenów pod zwałowisko. 
 
 
Stanisław Litwiński – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia – Komisja  
                               Oświaty odbyła swoje posiedzenie w dniu 28 czerwca 2012r.  
- sprawozdanie finansowe SPZPOZ w Ostrówku komisja zaopiniowała pozytywnie, 
- sprawozdanie finansowe GOUKiS w Ostrówku komisja zaopiniowała pozytywnie, 
- Sprawozdania z działalności GOPS – pozytywnie, 
- Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego – pozytywnie, 



- ocenę zasobów pomocy społecznej – pozytywnie, 
- sprawozdanie finansowe za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy – 
pozytywnie, 
- komisja popiera wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy, 
- zmiany w budŜecie gminy oraz przyznanie środków dla Policji i OSP Janów – pozytywnie, 
- określenie przystanków komunikacyjnych – pozytywnie, 
- podział gminy na okręgi pozytywnie, 
- pismo w sprawie sfinansowania szczepień dziewcząt przeciwko onkogennym odmianom 
wirusa HPV – pozytywnie, 
- zapoznaliśmy się z pismem mieszkańców w sprawie przesunięcia terenów pod zwałowisko. 
- pozytywnie zaopiniowaliśmy projekt uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane 
przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę oraz Statut SPZPOZ w Ostrówku. 
 
Zbigniew Majchrowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – w dniu 04 czerwca 2012r. 
komisja zaopiniowała sprawozdania z wykonania budŜetu oraz wystąpiła z wnioskiem w 
sprawie udzielania absolutorium Wójtowi Gminy za 2011 rok. 
W dniu 21 czerwca przeprowadziliśmy kontrolę w SPZPOZ w Ostrówku oraz w GOPS w 
Ostrówku. 
Kontrola w SPZPOZ w Ostrówku dotyczyła postępowania z odpadami medycznymi. Komisja 
nie wniosła Ŝadnych uwag.  
W GOPS kontrola dotyczyła udzielania pomocy rzeczowej i finansowej rodzinom 
potrzebującym pomocy. Pani Kierownik GOPS poinformowała, Ŝe zgodnie z ustawą o 
ochronie danych osobowych nie moŜe nam udostępnić wykazu osób korzystających z 
pomocy. 
 

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

Pani Wioletta Dzioba – radna ze Skrzynna – wykosić pobocza 
 
Pan Tomasz Łukomski – radny z Niemierzyna – jaki jest koszt kosiarki bijakowej, 
- pobocze i kanał od drogi Niemierzyńskiej w stronę Bolkowa porośnięty trzciną w miarę 
moŜliwości wykosić, 
- odnowić przystanek naprawić ławki. 
 
Pan Robert Karbowiak – radny z Okalewa – wykosić rowy, naprawić drogę w kierunku  
                                         Chojen. 
 
Pan Bogdan Minkina – radny ze Skrzynna – posypać most na łąki za DPS w Skrzynnie, 
                                       - naprawić drogę na Maśne Górki. 
 
Pan Stanisław Pilarczyk – radny z Rudlic – wykosić pobocza przy drodze do Bolkowa oraz  
                                           naprawić dziury na tej drodze. 
 
Pan Andrzej Koziołek – naprawić drogę od Pana Mirzojana do drogi powiatowej 



 
Pan Sylwester Zienterski – radny z Woli Rudlickiej – poszerzyć przepust (zjazd) na drogę 
rolniczą z drogi krajowej nr 45 w miejscowości Wola Rudlicka po lewej stronie w kierunku 
Złoczewa (w okolicy przystanku autobusowego). Wąski zjazd utrudnia poruszanie się 
rolników sprzętem rolniczym, a w szczególności kombajnami w okresie Ŝniw. 
 
Pan Ryszard Kuźnik – radny z Janowa – przeprowadzić remont szkoły w Janowie chodzi o  
                                     naprawę rynien. 
 
Pan Tomasz Łukomski – naprawić dziury na drodze z Niemierzyna do Ostrówka. 
 
Pan Stanisław Litwiński – radny z Nietuszyny – kiedy odbędzie się przetarg na Ŝwirownię? 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – przetarg odbędzie się 23 lipca. 
 
Pan Marek Gajda – sołtys sołectwa Dębiec – proszę o ŜuŜel na drogę na Kopiec. 
 

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

Przewodniczący obrad – sprawozdanie finansowe SPZPOZ w Ostrówku za 2011 rok wszyscy  
                                        radni otrzymali i zdąŜyli się zapoznać. Temat był omawiany na 
posiedzeniach komisji. Czy są pytania? 
 
Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w  
                                      sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego SPZPOZ w Ostrówku za 
2011 rok. 
 
Przewodniczący obrad – kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego  
                                         projektu uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało  - 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA  Nr XVII/106/2012 
 

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

Przewodniczący obrad – sprawozdanie finansowe GOUKiS w Ostrówku za 2011 rok było  
                                       omawiane na posiedzeniach Komisji. Czy są pytania uwagi? 
 
Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w 
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GOUKiS w Ostrówku za 2011 rok. 
 
 



 
Przewodniczący obrad - kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego  
                                         projektu uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało  - 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA  Nr XVII/107/2012 
 

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

Przewodniczący obrad – sprawozdanie z działalności GOPS  w Ostrówku za 2011 rok radni  
                                        omówili na posiedzeniach komisji. Wszystkie Komisji powyŜsze 
sprawozdanie zaopiniowały pozytywnie. 
 
Przewodniczący obrad - kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego  
                                         projektu uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało  - 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA  Nr XVII/108/2012 
 

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

Przewodniczący obrad – pani Kierownik GOPS na posiedzeniach Komisji omówiła       
                                  sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego. Czy są 
pytania? 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedłoŜonego  
                                         sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0  
 

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

Przewodniczący obrad – z materiałami w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy  
                           Ostrówek za 2011 rok wszyscy radni się zapoznali. Czy są pytania uwagi? 
 
Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w 
sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Ostrówek za 2011 rok. 
 



 
Przewodniczący obrad - kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego  
                                         projektu uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało  - 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA  Nr XVII/109/2012 
 
 

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

Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy –wszyscy radni otrzymali materiały z 
którymi zdąŜyli się zapoznać tj. : 
- sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy za 2011 rok, 
- sprawozdanie finansowe, 
- opinię RIO o sprawozdaniu z wykonania budŜetu za 2011 rok, 
- informację o stanie mienia Gminy Ostrówek, 
- opinię Komisji Rewizyjnej  
 
Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – omówiła sprawozdanie z wykonania budŜetu 
Gminy Ostrówek za 2011 rok oraz sprawozdanie finansowe. 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt Gminy – omówił realizację zadań inwestycyjnych realizowanych 
w 2011 roku. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił Uchwałę Nr IV/88/2012 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 maja 2012r. w sprawie opinii o 
sprawozdaniu z wykonania budŜetu Gminy Ostrówek za 2011 rok wraz z informacją o stanie 
mienia jednostki i objaśnieniami (powyŜszą uchwałę wszyscy radni otrzymali wraz z 
materiałami) 
 
Pan Zbigniew Majchrowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił opinię 
Komisji Rewizyjnej z dnia  04 czerwca 2012r. w sprawie wykonania budŜetu gminy za 2011 
rok. 
 
Maria Bąk –  Nie mam uwag do sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za 2011 rok oraz 
do przedłoŜonego sprawozdania finansowego. Materiały zostały opracowane w sposób 
czytelny. W trakcie roku budŜetowego zostaliśmy zapoznani ze wszystkimi zmianami. 
Realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała bez zarzutów. Zaplanowane inwestycje 
szczęśliwie się zakończyły. 
 
Sylwester Zienterski -  Realizacja budŜetu gminy przebiegała prawidłowo i bez zastrzeŜeń. 
 



 
Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w 
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budŜetu Gminy. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa jest za przyjęciem sprawozdania finansowego za 2011 
rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Uchwała Nr XVII/110/2012 
 

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

Przewodniczący obrad – w poprzednim punkcie rozpatrzyliśmy i przyjęliśmy sprawozdanie 
finansowe, sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy wraz z informacją ostanie mienia 
Gminy Ostrówek. Teraz przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla 
Wójta. 
 
Pan Zbigniew Majchrowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił wniosek 
Komisji Rewizyjnej z dnia  04 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy za 2011 rok. 
Następnie Przewodniczący przedstawił Uchwałę Nr IV/156/2012 Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej odnośnie udzielenia absolutorium 
Wójtowi.  
 
Pan Stanisław Litwiński – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia – nasza 
komisja po rozpatrzeniu materiałów  jednogłośnie wypowiedziała się za udzieleniem 
absolutorium Panu Wójtowi. 
 
Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w 
sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za udzieleniem absolutorium Panu 
Wójtowi? 
 
Za udzieleniem absolutorium głosowało  - 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się - 0  
Uchwała Nr XVII/111/2012 
 
 



Pan Ryszard Turek – Wójt Gminy – dziękuję Pani Skarbnik, wszystkim współpracownikom 
radnym i sołtysom za wspólną pracę i pomoc w działaniach. Dziękuję za „jednogłośne” 
głosowanie nad absolutorium. Jest mi bardzo miło z tego tytułu, staram się i będę się starał o 
pozyskiwanie środków z zewnątrz, Ŝeby jak najwięcej zadań zrealizowano na terenie naszej 
gminy. 
 
Pani Maria Bąk – w imieniu radnych, mieszkańców Skrzynna chcę podziękować Panu 
Wójtowi, pracownikom Urzędu Gminy za realizację zadań. 
 

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

Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – uchwały w sprawie opłat za świadczenia  
                                         udzielane przez przedszkola publiczne muszą być poprawione. 
Gminy mają czas do końca czerwca. Po konsultacjach Wydziału Prawnego z Kuratorium 
Oświaty wypracowane wspólne stanowisko co do niektórych zapisów w przyjętych 
uchwałach i dlatego dzisiaj musimy dostosować naszą uprzednią uchwałę do wymogów. 
 
Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w  
                                       sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola 
publiczne prowadzone przez Gminę Ostrówek. 
 
Przewodniczący obrad - kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego  
                                         projektu uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało  - 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA  Nr XVII/112/2012 
 

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

Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz – zgodnie z ustawą o działalności leczniczej organ  
                                           prowadzący do końca czerwca  musi dostosować statut SPZPOZ 
do wymogów zawartych w/w ustawie. 
 
Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w  
                                         sprawie uchwalenia Statutu SPZPOZ w Ostrówku. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały w sprawie uchwalenia Statutu SPZPOZ w Ostrówku? 
 
Za przyjęciem głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 1 radny 
Wstrzymało się – 0                    UCHWAŁA  Nr XVII/113/2012 



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

Pan Ryszard Turek – Wójt – na poprzedniej sesji rozpatrywaliśmy pismo Pani Anny  
                                Bernaciak w sprawie przejęcia gruntów przeznaczonych na drogę 
dojazdową. W drodze głosowania państwo wypowiedzieliście się za przygotowaniem 
stosownej uchwały dotyczącej przejęcia w formie darowizny w/w gruntów. 
 
Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w  
                                   sprawie wyraŜenia zgody na przyjęcia darowizny nieruchomości. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przyjęcia darowizny 
nieruchomości? 
 
Za przyjęciem głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymał się – 1 radny 
UCHWAŁA  Nr XVII/114/2012 
 

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

Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w  
                                         sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA  Nr XVII/115/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w 
sprawie udzielenia dotacji celowej z budŜetu Gminy Ostrówek dla jednostki OSP w Janowie. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budŜetu Gminy 
Ostrówek dla jednostki OSP w Janowie? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA  Nr XVII/116/2012 
 

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

Pan 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 w sprawie zmian w budŜecie gminy? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA  Nr XVII/117/2012 
 

P  u  n  k  t     21 
================ 

 
Pan Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – omówiła proponowane zmiany w  Wieloletniej 
Prognozie Finansowej. 
 
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 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Ostrówek na lata 2012-2016? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA  Nr XVII/118/2012 
 

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

Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – zgodnie z ustawą o publicznym transporcie  
                                            zbiorowym Rada Gminy musi przyjąć wykaz przystanków oraz 
określić zasady i warunki korzystania z nich. 
 
Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w  
                                       sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy 
Ostrówek oraz warunków i zasad korzystania z nich. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na 
terenie Gminy Ostrówek oraz warunków i zasad korzystania z nich? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA  Nr XVII/119/2012 
 

P  u  n  k  t     23 
================ 

Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – Wojewoda Łódzki uchylił nam uchwałę w  
                        sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielgiem. 
Uzasadnienie powinno być podpisane przez Przewodniczącego Rady Gminy oraz powinno 
być pouczenie chodzi o art. 239 KPA  W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, 
została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a 
skarŜący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej 
rozpatrzenia moŜe podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w 
aktach sprawy - bez zawiadamiania skarŜącego. 
 
 
 
 
 



Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w  
                       sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielgiem. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Wielgiem? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA  Nr XVII/120/2012 
 

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

Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – zgodnie z Kodeksem wyborczym u nas będą  
                                          okręgi jednomandatowe w wyborach do Rady Gminy dotyczy to 
Ostrówka, Okalewa i Skrzynna. Projekt podziału na okręgi pozytywnie zaopiniował Komisarz 
Wyborczy. 
 
Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w  
                                       sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze? 
 
Za przyjęciem głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 1 radny 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA  Nr XVII/121/2012 
 

P  u  n  k  t     25 
=============== 

Przedstawiciel Firmy Farmaceutycznej – najlepiej skupić się na dziewczętach z pierwszej  
                                     klasy lub drugiej. Koszt szczepionki 200 zł całego szczepienia 600 zł, 
dla samorządu koszt szczepionek jest niŜszy. 
 
Pani Krystyna Miśkiewicz –  Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i  
                                       Aktywności Rynku Pracy Rady Powiatu  - jako lekarz pracuje 40 lat. 
Jestem fanem profilaktyki, powinniśmy się zabezpieczać przed chorobami. Będę namawiała 
Ŝebyście zaszczepili swoje dzieci przeciwko wirusowi HPV. Szczepionka przeznaczona jest 
dla dziewcząt głównie z gimnazjum. Nie ma bariery górnej granicy wieku dziewcząt . 
 
Pan Ryszard Kuźnik – dzisiaj na pewno nie podejmiemy decyzji. 
 



Przewodniczący Rady Gminy – kto z państwa radnych jest za tym Ŝeby do tematu 
zaszczepienia dziewcząt wrócić, czy jesteście państwo zainteresowani tym tematem? 
 
Za głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 

P  u  n  k  t     26 
================== 

Kierownik EKO REGIONu – w dniu 1 stycznia 2012r. weszła w Ŝycie ustawa o zmianie 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na 
wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Zmiany te oznaczają : 
- odbiór wszystkich śmieci za jedną stawkę, 
- niŜsze rachunki dla osób segregujących odpady, 
- brak konieczności zawierania samodzielnych umów z firmą zajmującą się wywozem 
odpadów, tym zajmie się gmina. 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną określone uchwałą rady gminy i 
będą jednakowe dla wszystkich mieszkańców. W ten sam sposób gmina ustali sposób 
świadczenia usług w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami. Opłata będzie 
zawierała koszty zbierania, odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania. 

To gmina w drodze przetargu wybierze przedsiębiorcę, który na jej terenie zajmie się 
wywozem odpadów. Oznacza to brak indywidualnych umów zawieranych przez 
poszczególnych mieszkańców. Władze gminy mogą jednak zdecydować, iŜ umowy na 
odbieranie odpadów komunalnych będą zawierały działające na jej terenie firmy.  

Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska znajduje się kalendarium nowego systemu 
gospodarki odpadami. Oto on: 
1 stycznia 2012 r. – zaczyna działać rejestr działalności regulowanej, gmina od tego dnia nie 
wydaje zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 
31 kwietnia 2012 r. – przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości będą zobowiązani złoŜyć pierwsze sprawozdania. 
1 lipca 2012 r. – sejmik województwa uchwala aktualizację wojewódzkiego planu 
gospodarki odpadami oraz uchwałę w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki 
odpadami, w której określone zostaną regiony oraz regionalne instalacje do 
zagospodarowania odpadów. 
1 stycznia 2013 r. – zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i 
porządku na terenie gminy. Do tego czasu gminy są zobowiązane podjąć uchwały w sprawie 
stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu złoŜenia 
pierwszych deklaracji. 
Od tego dnia powinna zacząć się kampania edukacyjno-informacyjna, mająca na celu 
zapoznanie właścicieli nieruchomości z obowiązkami wynikającymi z uchwał. 
1 stycznia 2013 r. – przedsiębiorcy, którzy przed wejściem w Ŝycie ustawy działali na 
podstawie zezwoleń są obowiązani uzyskać wpis do rejestru. 
 



31 marca 2013 r. – upływa termin złoŜenia przez gminy pierwszych sprawozdań do 
Marszałka Województw. 
1 lipca 2013 r. – nowy system zaczyna funkcjonować - uchwały rad gmin wchodzą w Ŝycie, 
gminy zaczynają pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewniają 
świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. Do tego czasu muszą zostać rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów 
od właścicieli nieruchomości i muszą być podpisane umowy między gminą, a 
przedsiębiorcami. 
 

Pan Andrzej Koziołek – w innych gminach zbieracie przedmioty wielkogabarytowe, ponadto 
ceny tam teŜ są niŜsze niŜ u nas. 
 
Przedstawicie EKO REGIONu - mamy najniŜszą cenę, gdyŜ znam ceny z terenu powiatu 
wieluńskiego. JeŜeli chodzi o zbiórkę przedmiotów wielkogabarytowych to są oddzielne 
umowy. 
 
Pan Andrzej Koziołek – czy macie umowę z gminą Lututów na składowanie odpadów. 
 
Przedstawiciel EKO REGIONu – tak  mamy. 
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Pan Stanisław Litwiński – Ŝwirownia wyceniona została na 1.700 tys. zł, czy ktoś zgodzi się  
                                             za te pieniądze kupić. 
 
Przewodniczący obrad – wpłynęły wnioski w sprawie wyraŜenia zgody na eksploatację  
                                        kruszywa naturalnego – piasku. 
 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – moŜna wyrazić zgodę, ale to będzie tylko  
                                           półśrodek. Właściciele gruntów wystąpili o zmianę w studium, ale 
to jeszcze trochę potrwa. Teraz z pismami zwrócili się osoby  firmy które dzierŜawią te 
grunty od rolników i chcą juŜ zacząć wydobywać piasek. 
 
Pismo od WALGEO Jerzy Waligórski 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za wyraŜeniem zgody na eksploatację  
          kruszywa – piasku z działek nr 428,429 i 430 połoŜonych w miejscowości Bolków? 
 
Za głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 1 radny 
Wstrzymało się – 0 
 
 
 



Pismo od Andrzeja Nowka 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za wyraŜeniem zgody na eksploatację  
          kruszywa – piasku z działek nr 553 i 553 połoŜonych w miejscowości Niemierzyn 
obręb Nietuszyna oraz na działkach 427,426,1122,425 połoŜonych w miejscowości Bolków? 
 
Za głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 1 radny 
Wstrzymało się – 0 
 
Pismo od Jarosława Misiaka 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za wyraŜeniem zgody na eksploatację  
          kruszywa – piasku z działek nr 1033/4, 1034 i 1035 połoŜonych w miejscowości 
Okalew? 
 
Za głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 1 radny 
Wstrzymało się – 0 
 
Pismo od TOM TRANS Tomasz Walczak 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za wyraŜeniem zgody na eksploatację  
          kruszywa – piasku z działek nr 63,64,65,67,68,69,70/1,70/2,71,72,73,74,75 połoŜonych 
w miejscowości Ugoda Niemierzyn? 
 
Za głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 1 radny 
Wstrzymało się – 0 
 
Pismo od TRANS śWIR Jan Kitowicz 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za wyraŜeniem zgody na eksploatację  
          kruszywa – piasku ze złoŜa „GÓRNE-CHOJNE”? 
 
Za głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 1 radny 
Wstrzymało się – 0 
 
 
 
 
 
 



Pismo od RADRO Dariusz Pacześ 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za wyraŜeniem zgody na eksploatację  
          kruszywa – piasku z działek nr  907,908 i 931połoŜonych w miejscowości Okalew? 
 
Za głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 1 radny 
Wstrzymało się – 0 
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Pan Andrzej Wojewoda – dokonał zamknięcia obrad XVII sesji Rady Gminy Ostrówek. 
  
 


