
P r o t o k ó ł  XXI/2017 
z sesji Rady Gminy Ostrówek 

odbytej w dniu 27 marca 2017r. 
w sali narad Urzędu Gminy w Ostrówku 

 
W sesji uczestniczyło – 15 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. Łukasz Pawlik 
10. Stanisław Pilarczyk 
11. Marcin Stangret 
12. Czesław Warszawski 
13. Andrzej Wojewoda 
14. Wiesław Wojewoda 
15. Marek Nawrocki 

 
Goście zaproszeni; 

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

 
 
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. Halina Haladyn – sołtys sołectwa Ostrówek 
9. Marianna Pawłowska – sołtys sołectwa Rudlice 
10. Marek Panek – sołtys sołectwa Skrzynno 
11. Józef Stępień – sołtys sołectwa Wielgie 
12. Marek Nawrocki – sołtys sołectwa Wola Rudlicka 

 

 



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

Otwarcie obrad XXI  sesji Rady Gminy 
 

Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy dokonał otwarcia obrad XXI sesji  
                                             Rady Gminy Ostrówek. Powitał przybyłych radnych, gości 
zaproszonych oraz sołtysów. Obrady są prawomocne, w sesji uczestniczy 15 radnych. 
Wszyscy radni są obecni na dzisiejszym posiedzeniu. 
 

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

Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji 
 
Przewodniczący obrad – projekt porządku obrad wszyscy radni otrzymali, czy są pytania,  
                                        uwagi? Nie widzę. Zgodnie ze Statutem Gminy jeżeli do przesłanego 
porządku obrad uwag nie zgłoszono, to taki porządek uważa się za przyjęty. 
 
Protokoły zostały wyłożone do wglądu, czy są uwagi. 
Jeżeli nie będzie uwag to uważam, że zostały przyjęte bez uwag. 
  
Porządek  obrad  : 
 

1. Otwarcie  obrad XXI sesji  Rady  Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z  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. Informacja z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego. 
8. Wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz 

sołecki – podjęcie uchwały. 
9. Dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego – 

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

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrówek w 2017 roku – podjęcie uchwały. 
11. Wydzierżawienie części działki nr 138 o pow. 0,2000 ha, położonej w Skrzynnie, 

dotychczasowemu dzierżawcy – podjęcie uchwały. 
12. Wyrażenie zgody na nieodpłatne przejęcie działki położonej w Ostrówku – podjęcie 

uchwały. 
13. Przyjęcie sprawozdania rocznego merytorycznego z działalności ŚDS w Ostrówku za 

2016 rok. 
14. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie 

Ostrówek na lata 2013-2016. 
15. Przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ostrówek na lata 2017-

2019 – podjęcie uchwały. 
 



16. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie oraz z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Ostrówku za rok 2016 

17. Wprowadzenie zmian do Statutu GOPS w Ostrówku – podjęcie uchwały. 
18. Wprowadzenie zmian do Statutu ŚDS w Ostrówku – podjęcie uchwały. 
19. Ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP z terenu Gminy 

Ostrówek, za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez 
Państwową Straż Pożarną lub Gminę – podjęcie uchwały. 

20. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego za 2016 rok. 

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

 
P  u  n  k  t     3 

============= 
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

 
Przewodniczący obrad – do Komisji Uchwał i Wniosków proponuję powołać radnych :  
                           Arkadiusza Banasia, Czesława Warszawskiego oraz Krzysztofa Karbowiaka. 
Kto z panów jest za powołaniem Komisji Uchwał i Wniosków w przedstawionym składzie? 
 
Za głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 

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

Informacja z działalności Wójta 
 

Pan Ryszard Turek – Wójt Gminy – 13 stycznia 2017 roku podpisaliśmy umowy z  
                                    Uczniowskim Młodzieżowym Klubem Sportowym „Ostrowia” oraz 
Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Ostrówek na upowszechnianie kultury fizycznej 
wśród mieszkańców, organizację rozgrywek i udział w imprezach sportowo- rekreacyjnych. 
Kwota dofinansowania ogółem 40 tys. zł. 
             17 lutego na zakończenie wyłożenia studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego odbyła się debata z mieszkańcami i przedstawicielami 
zainteresowanych instytucji w tym z organizacją Grynpis. 
             10 lutego złożyli śmy wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych na dofinansowanie przebudowy drogi osiedlowej w Ostrówku. 
             W wyniku przeprowadzonego przetargu na realizację przebudowy drogi powiatowej 
przez Niemierzyn wygrała firma Larix za kwotę 5.145.000 zł. Aktualnie budowana jest 
instalacja burzowa. 
              2 marca 2017r. złożyliśmy wniosek do WFOŚiGW w Łodzi na usunięcie i 
unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrówek. Demontaż 
85,520 t, zbiórka 212,896 t razem 298,416 t. Wnioskowana kwota dotacji 99.243 zł tj. 80%. 
Całkowity koszt 124.053,45 zł. 
                16 marca wystąpiłem do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z prośbą o 
przyspieszenie realizacji inwestycji przebudowy drogi krajowej nr 45 Czarnożyły-Złoczew. 



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

Informacja z działalności Komisji 
 

Przewodniczący obrad – komisje w okresie między sesjami nie obradowały. 
 

P  u  n  k  t     6 
=============== 
Interpelacje radnych 

 
Pan Krzysztof Graczyk – Wielgie - uzupełnić ubytki na skrzyżowaniu  drogi wojewódzkiej z  
                                           drogą powiatową w  kierunku  Stolca w miejscowości Wielgie 
(naprzeciw kaplicy). 
 
Pan Arkadiusz Banaś – Nietuszyna - wyrównać pobocza oraz uzupełnić ubytki przy zatokach  
                                        autobusowych w miejscowości  Nietuszyna – droga krajowa nr 45, 
- uprzątnąć śmieci w pasie drogowym przy drodze powiatowej z Nietuszyny do Okalewa, 
- posprzątać przystanki autobusowe, 
- drogi do pól są naprawiane. 
 
Pan Marcin Stangret – Milejów - uzupełnić ubytki na drodze powiatowej w miejscowości  
                                                      Milejów, 
- naprawić drogi do pana Mrózka, Bondasa oraz Majdy. 
 
Pan Stanisław Pilarczyk – Rudlice – postawić znaki ograniczające tonaż  w Bolkowie, gdyż  
                                                        samochody ciężarowe wywożące piasek niszczą drogę,  
- dokończyć budowę drogi z Bolkowa do Nietuszyny. 
 
Pan Robert Karbowiak – Okalew – wyciąć zakrzaczenia na drogach z Babina do Marynki, za  
                                          Szkołą oraz porównać pobocza dróg na terenie Okalewa. 
 
Pan Ryszard Kuźnik – Janów – wyciąć zakrzaczenia na drogach w Janowie i Oleśnicy,  
                                            wywieźć dziury na drodze do szkoły oraz do pana Szmacińskiego, 
- koło pana Jasianka na drodze zarywa się asfalt. 
 
Pan Andrzej Koziołek – droga od drogi krajowej nr 45 do Bolkowa którą wywożony jest żwir  
                                          kiedy będzie naprawiona. Otrzymałem odpowiedź na moją 
interpelację od Pana Wójta, że drogę naprawi Pan Nowak, ale nie ma wskazanego terminu. 
Czy jest zawarta umowa z panem Nowakiem w której byłby zapis, że naprawi tę drogę i 
doprowadzi do stanu pierwotnego. 
 
Pan Tomasz Łukomski – Niemierzyn – uzupełnić dziury na drodze gminnej z Niemierzyna  
                                                                  przez Bolków do Ostrówka. 
 
 



Pan Piotr Banaś – Skrzynno -  uzupełnić ubytki na drodze powiatowej  Skrzynno –  
                                                Gromadzice, na zakręcie przy posesji Państwa Niepiekło, 
- w Niemierzynie jest remontowana droga powiatowa, dobrze byłoby przeprowadzić ten  
   remont również od Niemierzyna do Skrzynna. 
 
Pan Łukasz Pawlik – Ostrówek - naprawić zjazd z drogi krajowej nr 45 na drogę powiatową  
                                                      w kierunku Ostrówka  (Dobroszyny) 
 
Pan Arkadiusz Banaś – kiedy będzie rozpatrzony wniosek odnośnie odbioru azbestu. 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt Gminy – jak tylko wniosek przejdzie to przystąpimy do zbiórki,  
                                                powiadomimy zainteresowane osoby najlepiej indywidualnie. 
 

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

Informacja z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 

 
Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – przedłożyła informację z wysokości średnich     
                    wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. 
 
Do przedłożonej informacji pytań nie zgłoszono. 
 

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

Wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 
środków stanowiących fundusz sołecki 

 
Przewodniczący obrad - zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim  
                                        Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków 
stanowiących fundusz, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie 
funduszu.  Powyższą uchwałę należy podjąć do 31 marca roku poprzedzającego rok 
budżetowy, uchwała podjęta po 31 marca jest nieważna. Uchwała o wyrażeniu zgody na 
wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po 
roku, w którym została podjęta. 
Uchwała o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie wyłącznie do 
roku budżetowego następującego po roku, w którym została podjęta. 
Czekamy na propozycje sołtysów. 
 
Pan Krzysztof Panek – sołtys z Nietuszyny – nie rozdrabniajmy środków, jesteśmy za tym  
                                           żeby nie wyodrębniać środków tak jak w poprzednich latach. 
 
 
 



Pan Arkadiusz Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                         sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 
na 2018 rok  środków stanowiących fundusz sołecki. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały w  
                                         sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 
na 2018 rok  środków stanowiących fundusz sołecki? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA NR XXI/146/2017 
 

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

Dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjum  
do nowego ustroju szkolnego 

 
Przewodniczący obrad - obowiązek podjęcia uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół           
                                           podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wynika 
z art. 210 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60), zgodnie z którym rada gminy podejmuje uchwałę w 
sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, 
wprowadzonego ww. ustawą.  
Na podstawie art. 117 ust. 1 i art. 118 ww. ustawy z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa 
sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową, uczniowie klas I–
VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami odpowiednich klas 
ośmioletniej szkoły podstawowej. W konsekwencji powyższego, zgodnie z art. 127 ww. 
ustawy z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy 
dotychczasowego gimnazjum, a na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się 
postępowania rekrutacyjnego do klasy I dotychczasowego gimnazjum.  
Otrzymaliśmy pozytywną opinię z Kuratorium Oświaty do projektu w/w uchwały, ponadto 
zgodnie z przepisami projekty były wysłane do Związków Zawodowych. 
 
Pan Arkadiusz Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                          sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do 
nowego ustroju szkolnego. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały w  
                                         sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do 
nowego ustroju szkolnego? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA NR XXI/147/2017 



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

Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrówek w 2017 roku 

 
Przewodniczący obrad – wszyscy radni Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
                                         otrzymali wcześniej. Czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Proszę 
Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. 
 
Pan Arkadiusz 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 2017 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 2017 
roku? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA NR XXI/148/2017 
 

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

Wydzierżawienie części działki nr 138 o pow. 0,2000 ha,  
położonej w Skrzynnie, dotychczasowemu dzierżawcy 

 
Przewodniczący obrad – projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki  
                                       położonej w Skrzynnie dotychczasowemu dzierżawcy dotyczy działki 
położonej przy Szkole Podstawowej w Skrzynnie. Wydzierżawienie części działki nr 138 o 
pow. 0,2000 ha, położonej w Skrzynnie, dotychczasowemu dzierżawcy. 
 
Pan Arkadiusz Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                       sprawie wydzierżawienia części działki nr 138 o pow. 0,2000 ha, 
położonej w Skrzynnie, dotychczasowemu dzierżawcy. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                       uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA NR XXI/149/2017 
 
 
 



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

Wyrażenie zgody na nieodpłatne przejęcie  
działki położonej w Ostrówku 

 
Przewodniczący obrad – na sesji w dniu 14 lutego pozytywnie rozpatrzyliśmy pismo w  
                                         sprawie nieodpłatnego przejęcia działki położonej w Ostrówku 
stanowiącej drogę dojazdową do działek. Został przygotowany projekt uchwały, proszę 
Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. 
 
Pan Arkadiusz Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                        sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki położonej 
w Ostrówku. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                       uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA NR XXI/150/2017 
 

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

Przyjęcie sprawozdania rocznego merytorycznego z działalności 
 ŚDS w Ostrówku za 2016 rok 

 
Przewodniczący obrad – sprawozdanie roczne merytoryczne z działalności Środowiskowego  
                                        Domu Samopomocy w Ostrówku za 2016 rok wszyscy radni 
otrzymali. Czy są pytania, uwagi, nie widzę. 
 Kto z panów radnych jest za przyjęciem przedłożonego sprawozdania? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
 
 

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

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania 
 Rodziny w Gminie Ostrówek na lata 2013-2016 

 
 
Przewodniczący obrad -  sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny  
                                         w Gminie Ostrówek na lata 2013-2016 rok wszyscy radni otrzymali. 
Czy są pytania, uwagi, nie widzę. 
 Kto z panów radnych jest za przyjęciem przedłożonego sprawozdania? 



 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 

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

Przyjęcie Gminnego Programu Wspierania 
 Rodziny w Gminie Ostrówek na lata 2017-2019 

 
Przewodniczący obrad - Gminny Program Wspierania Rodziny  w Gminie Ostrówek na lata                    
                            2017-20196 rok wszyscy radni otrzymali. Czy są pytania, uwagi, nie widzę. 
Proszę Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. 
 
Pan Arkadiusz Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                       sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w 
Gminie Ostrówek na lata 2017-2019 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                       uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA NR XXI/151/2017 
 

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

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz z działalności Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Ostrówku za rok 2016 
 

Przewodniczący obrad - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania  
                                        Przemocy w Rodzinie oraz z działalności Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Ostrówku za rok 2016 wszyscy radni otrzymali. Czy są pytania, 
uwagi, nie widzę. 
 Kto z panów radnych jest za przyjęciem przedłożonego sprawozdania? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
 
 
 
 
 
 



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

Zmiany  Statutu GOPS w Ostrówku 
 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – w związku z tym, że od stycznia mamy  
                                             scentralizowaną obsługę księgową w Statucie GOPS i ŚDS znika 
stanowisko głównej księgowej. Obsługę prowadzi Urząd Gminy, dlatego należy dokonać 
zmian w Statutach tych jednostek. 
 
Pan Arkadiusz Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                                                        sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Ostrówku. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                       uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA NR XXI/152/2017 
 

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

Zmiany  Statutu ŚDS w Ostrówku 
 
 
Pan Arkadiusz Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                                                        sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Ostrówku. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                       uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA NR XXI/153/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP  
z terenu Gminy Ostrówek, za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach 

organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę 
 
Przewodniczący obrad – propozycja Pana Wójta jest 10 zł za udział w akcji gaśniczej i  
                                        szkoleniu 
 
Pan Andrzej Koziołek -  „ mam pytanie, czy w ogóle po wszystkich jednostkach jak były  
                                        zebrania, czy padały inne propozycje, jakie propozycje, powiem 
wprost nawet w swojej jednostce w Ostrówku nie byłem na zebraniu, nie mogłem być, 
sytuacja taka zaistniała, że na połowę zebrania się nie idzie Nie wiem jaki wniosek w 
Ostrówku w OSP padł,  prawdopodobnie żaden nie padł. W jednostce żaden wniosek, ani 
uchwały nie podjęto. Wiadomo, że jednostka OSP Ostrówek jak również OSP Skrzynno są w 
Krajowym Systemie Ratownictwa ….. 
Niektórzy pamiętają, że przeze mnie był postawiony wniosek i ten wniosek przeszedł, 
wcześniej nie było żadnych wypłat, żadnych wynagrodzeń za udział w akcjach ratowniczych. 
Sądzę, że ta stawka moim zdaniem jest …. Jeżeli chodzi o akcje i tu właśnie mam takie, że tak 
powiem wątpliwości, co do wysokości za ten,…  powinien być zróżnicowane jak jest w innych 
jednostkach na terenie innych gmin. Są inne stawki za udział w akcji ratowniczej, a inne 
stawki za szkolenia. Stawka za udział w akcji ratowniczej wynosiła 12 zł, a jeżeli chodzi o 
szkolenia to pozostawić na tym poziomie jaka była (czyli 8 zł) To jest tylko moja propozycja.  
Ja nie podważam decyzji Pana Wójta. Wiem co to znaczy pożar. Uczestniczyłem w akcji nie 
raz tylko setki razy i po prostu ta stawka jest nieadekwatna. „(wypowiedź odtworzona z 
nagrania). 
 
Przewodniczący obrad – w zebraniach strażackich, których uczestniczyłem wspólnie z Panem  
                                       Wójtem  druhowie  popierali stawkę  10 zł za 1 godzinę za udział w 
akcji ratowniczej jak i szkoleniu. 
 
Pan Łukasz Pawlik – słyszałem, że straż popiera stawkę 10 zł, ja też popieram propozycję  
                                    Pana Wójta. Uważam, żeby to nie było naginane w jakikolwiek sposób, 
żeby wyjeżdżało tyle jednostek do danego zdarzenia ile potrzeba, tyle ile osób jest 
potrzebnych żeby samochód mógł wyjechać do akcji i oczywiście żeby wpisywano tyle 
godzin ile faktycznie brali udział w akcji. Słyszałem, że jeśli chodzi o wyjazdy to niektórzy 
strażacy mają monopol na te wyjazdy, więc prosiłbym prezesów, komendantów żeby jeśli jest 
więcej ochotników, żeby te zespoły się zmieniały i nie jeździły cały czas te same osoby.  
 
Pan Arkadiusz Banaś – w celu sprostowanie, dwie Ochotnicze Straże Pożarne wchodzące w  
                                     skład Krajowego Systemu one oczywiście są powiadamiane od razu 
przez Państwową Straż Pożarną i syrena jest włączana selektywnym alarmowaniu więc tutaj 
nie ma mowy o monopolu, dodatkowo jeszcze selektywne wywoływanie jest w Wielgiem  w 
Janowie i na Dymku. I teraz tak to że syrena wyje to zależy czy strażacy zbiegną się do 
remizy i ten pojazd zajmą w liczbie nie mniejszej niż załoga pojazdu. Nie można wyjechać w 
ośmiu jeżeli załoga liczy sześć a to czy wyjedzie czterech bądź dwóch też decyduje powiat 
gdyż należy się zgłosić przez radiostację. Tu nie da się dogadać  między prezesami czy 
naczelnikami. Wiadomo, że tych wyjazdów najwięcej będzie miał Ostrówek, Skrzynno, 
Janów bo takie są statystyki, a pozostałe jednostki jak zauważą jak ktoś ich poinformuje to się 



zgłoszą, że są gotowe do wyjazdu  to też powiat wyraża zgodę. Nie da rady bez ich zgody 
wyjechać. A jeżeli chodzi o stawkę to Nietuszyna była przychylna propozycji Pana Wójta.  
 
Pan Łukasz Pawlik – może źle się wyraziłem mnie chodziło o wyjazdy w obrębie danej  
                                  jednostki jeżeli jest więcej chętnych strażaków żeby nie cały czas ci 
sami wyjeżdżali tylko była rotacja. 
 
Pan Andrzej Koziołek – „odnośnie tych pożarów, powiem wprost w niektórych sołectwach,  
                                         co zauważyłem jest normalnie znieczulica ludzka, po prostu do 
pomocy poszkodowanym. Sam przeżyłem pożar i to był potężny pożar, bo jeżeli obora duża, 
gdzie było prawie 50 przeczep siana, to się paliło i co się okazuje, przy akcji gaśniczej brały 
udział tylko trzy jednostki z terenu gminy: Skrzynno, Ostrówek i Okalew za co im nieraz 
dziękowałem, drudzy przyjechali popatrzyli i pojechali, tu nie chodzi tylko o to żeby być, 
podpisać listę, bo jeżeli się pali przykładowo pełna stodoła, czy obora siana no to wiemy jakie 
są skutki. Wrócę do pożaru w Niemierzynie,  co prawda akurat przy akcji nie byłem, w nocy 
się paliło, wiadomo w nocy nie będą robić, sam pojechałem, rozmawialiśmy z Panem Wójtem, 
z gminy Pan Wójt użyczył - wysłał dwa ciągniki, jak również przyjechał  Pan świętej pamięci 
Strugała i jeden człowiek z Ostrówka, który jeszcze był na robotach interwencyjnych, no to 
naprawdę jest karygodne całe szczęście, że mam taki sprzęt którym załatwiłem całość i 
zrobiłem, że tak powiem, ale to nie chodzi o mnie, to nie był jeden przypadek, nie śmiej się ….. 
tego nie przeżyłeś (kilka osób mówi jednocześnie)  chodzi o oddanie  kolego Przewodniczący, 
pójść do pożaru wyciągać beczkę benzyny, beczkę ropy czy wyciągnąć człowieka z płonącego 
domu to jest chyba oddanie, ja to przeszedłem.” „(wypowiedź odtworzona z nagrania). 
 
Przewodniczący obrad – ochotnicy są w straży właśnie dlatego żeby innym nieść pomoc. 
                                         Przystępujemy do głosowania zgłoszonych propozycji.  
 
Kto z panów radnych jest wnioskiem przedłożonym przez Pana Wójta tj. 10 zł za udział w 
akcji gaśniczej oraz szkoleniach? 
 
Za wnioskiem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymał się – 1 radny 
 
Pan Arkadiusz Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                      sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 
OSP z terenu Gminy Ostrówek, za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach 
organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę. 
 
 Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                       uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA NR XXI/154/2017 
 
 

 



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

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Ostrówek  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  

prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok 
 
 
Przewodniczący obrad - sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Ostrówek z  
                                       organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok wszyscy radni otrzymali. Czy są 
pytania, uwagi, nie widzę. 
 Kto z panów radnych jest za przyjęciem przedłożonego sprawozdania? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
 

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

Wolne wnioski i zapytania 
 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 
 

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

Zamknięcie obrad  XXI  sesji Rady Gminy 
  
Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – dokonał zamknięcia obrad XXI  
                                  sesji Rady Gminy Ostrówek. Podziękował wszystkim za udział w sesji. 
 
 
Na tym protokół zakończono 
 
 
Uchwały stanowią integralną część protokołu 
 
 
Protokołowała 
Urszula Giełzak 
      
 
 
 
 
 
      


