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

odbytej w dniu 8 czerwca 2017r. 
w godz. 1000 - 1100 

w sali narad Urzędu Gminy w Ostrówku 
 

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

 

Nieobecny – Łukasz Pawlik 
 
Goście zaproszeni; 

1. Ryszard Turek – Wójt 
2. Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy 
3. Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy 
4. Leszek Bak – radny Rady Powiatu 

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



Proponowany  porządek  obrad  : 
 

1. Otwarcie  obrad XXIII 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. Przyjęcie sprawozdania finansowego SPZPOZ w Ostrówku za 2016 rok – podjęcie uchwały. 
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego GOUKiS w Ostrówku za 2016 rok – podjęcie 

uchwały. 
9. Przyjęcie sprawozdania z działalności GOPS w Ostrówku za 2016 rok – podjęcie uchwały. 
10. Ocena zasobów pomocy społecznej – materiał do wglądu w Urzędzie Gminy 
11. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na profilaktykę i przeciwdziałanie 

alkoholizmowi w 2016 roku. 
12. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu gminy: 
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
- opinia Komisji Rewizyjnej, 
- dyskusja, 
- zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok – podjęcie uchwały. 

13. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 
- wniosek Komisji Rewizyjnej 
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
- głosowanie, 
- podjęcie uchwały. 

14. Zmiany w budżecie gminy – podjęcie uchwały. 
15. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek – podjęcie uchwały. 
16. Zaciągnięcie kredytu – podjęcie uchwały. 
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/124/2016 Rady Gminy Ostrówek z dnia 

28.10.2016r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych 
inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy na terenie gminy Ostrówek w ramach pomocy de 
minimis.   

18. Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022 – podjęcie uchwały. 

19. Zasady udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska 
kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz przyznawania zwolnienia od 
obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych prowadzonych 
bezpośrednio z uczniami  – podjęcie uchwały. 

20. Zmiana uchwały Nr XXII/159/2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej oznaczonej numerem działki 420 o pow. 0,1800 ha położonej w Nietuszynie 
– podjęcie uchwały. 

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

 
 
 
 
 



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

Otwarcie obrad XXIII  sesji Rady Gminy 
 

Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy dokonał otwarcia obrad XXIII sesji  
                                             Rady Gminy Ostrówek. Powitał przybyłych radnych, gości 
zaproszonych oraz sołtysów. Obrady są prawomocne, w sesji uczestniczy 14 radnych.  
 
 

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. 
 
Protokół został wyłożony do wglądu, czy są uwagi. 
Jeżeli nie będzie uwag to uważam, że został przyjęty bez uwag. 
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============ 

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
 

Przewodniczący obrad – do Komisji Uchwał i Wniosków proponuję powołać radnych :  
                           Arkadiusza Banasia, Wiesława Wojewodę oraz Krzysztofa Karbowiaka. 
Kto z panów jest za powołaniem Komisji Uchwał i Wniosków w przedstawionym składzie? 
 
Za głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
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=============== 

Informacja z działalności Wójta 
 

Pan Ryszard Turek – Wójt Gminy – 29 marca złożyliśmy wniosek do GDDKiA z deklaracją  
                                 partycypacji w kosztach budowy i utrzymania chodników i odwodnienia 
przez miejscowość Nietuszyna.  
- z dniem 1 kwietnia zatrudnionych zostało 8 osób w ramach prac publicznych, 
- trwają prace przy przebudowie drogi powiatowej przez Niemierzyn. Budowana jest  



   kanalizacja deszczowa oraz ścieżka rowerowa. Wykonano pierwszą nakładkę asfaltową na 
większej części drogi, 
– 25 maja rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę  drogi wewnętrznej osiedlowej w   
   Ostrówku. Z dwóch ofert wyłoniono ofertę Firmy z Pątnowa usługi ogólnobudowlane  
   Jarosław Błach za kwotę 406.515 zł brutto. 
  Parametry długość 335m, szerokość 5 m z jednostronnym chodnikiem, 
- PZD utwardził destruktem ok. 500m odcinek drogi w Skrzynnie w kierunku Gromadzic, 
- uzupełniliśmy wniosek do PROW-u na budowę I etapu kanalizacji Nietuszyna-Bolków, 
- w ramach małych projektów lokalnych otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego po 5 tys. zł na remont i doposażenie remiz w Okalewie i Niemierzynie. 
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================ 

Informacja z działalności Komisji 
 
Pan Wiesław Wojewoda – Z-ca Przewodniczącego Komisji Oświaty – Komisja Oświaty  
                                          odbyła swoje posiedzenie w dniu 5 czerwca. Omawialiśmy 
materiały na dzisiejszą sesję. 
Ponadto został poruszony temat funkcjonowania Przedszkola w Ostrówku w wakacje. 
 
Pan Ryszard Kuźnik – Przewodniczący Komisji Budżetowej – Komisja Budżetowa  
                                    obradowała dzisiaj wspólnie z Komisją Rozwoju Wsi i Rolnictwa. 
Omawialiśmy materiały na dzisiejszą sesję. 
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=============== 

Interpelacje 
 
Pan Krzysztof Graczyk – radny z Wielgiego – teren na którym jest siłownia napowietrzna  
                                         wyłożyć kostką chociaż tylko przy urządzeniach, łatwiejsze będzie 
utrzymanie porządku. 
 
Pan Marcin Stangret – radny z Milejowa – uzupełnić żwirem i żużlem dziury na drogach w  
                                                                    Milejowie, problem ten zgłaszałem już wcześniej 
 - obciąć wystające gałęzie drzew przy drodze powiatowej od Janowa do Milejowa oraz ściąć 
pobocza. 
 
Pan Robert Karbowiak – radny z Okalewa – naprawić drogę od Babina do Chojen,  
                                       wywiezienie drogi od pana Korzańskiego w stronę Marynki i w bok 
do pana Artura Sibika,do pana  Majdy za Wojtczaka oraz koło mnie. 
Wyciąć zakrzaczenia. Czy tą gminną wykaszarką nie dałoby dwa razy przejechać żeby jak 
najdalej skosić trawę. 
 
 



 
Pan Arkadiusz Banaś – radny z Nietuszyny – droga na Oczyn rozjeżdżona prze pana  
                                      ………….. który wywoził żwir z żwirowni. 
 
Pan Marek Nawrocki – radny z Woli Rudlickiej – cztery przyczepy żwiru na drogę koło pana  
                                                                                Benke. 
 
Pan Andrzej Koziołek – radny z Ostrówka – utwardzić plac przy remizie OSP w Ostrówku od  
                                                                        garaży aż do bramy wjazdowej. 
- chodzi o ponowienie interpelacji, które kiedyś składałem, dostałem co prawda odpowiedź -
chodzi o drogę od drogi krajowej do drogi gminnej Bolków-Ostrówek. Tą drogą nie idzie 
przejechać, wtedy też zadałem pytanie czy została spisana jakaś umowa z firmą pana Nowaka 
o zrobienie tej drogi   do właściwego stanu tak jak przykładowo w gminie Czarnożyły, gdzie 
w Czarnożyłach został położony do żwirowni dywanik asfaltowy. To jest naprawdę przykre, 
że nie można przejechać tą drogą, czy to z gnojem, czy nawet samym ciągnikiem, bardzo 
trzęsie.  
 
Pan Piotr Banaś – radny ze Skrzynna – ściąć pobocza przy drodze powiatowej od  
                                                               Niemierzyna do Skrzynna,        
- wyciąć krzaki na drodze gminnej tam gdzie mieszkam w kierunku Błót. 
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============= 

Przyjęcie sprawozdania finansowego SPZPOZ w Ostrówku za 2016 rok 
 
Przewodniczący obrad - sprawozdanie radni otrzymali w marcu łącznie ze sprawozdaniem z  
                                        wykonania budżetu gminy. Czy są pytania do pani Kierownik 
SPZPOZ w Ostrówku. Nie widzę. 
Radni temat ten omówili na posiedzeniu komisji. 
 
Pan Arkadiusz Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                       sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego SPZPOZ w Ostrówku 
za 2016 rok. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego  
                                        projektu  uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego 
SPZPOZ w Ostrówku za 2016 rok? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr XXIII/160/2017 
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=============== 
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego GOUKiS w Ostrówku za 2016 rok 

 
Przewodniczący obrad - sprawozdanie radni otrzymali w marcu łącznie ze sprawozdaniem z  
                                        wykonania budżetu gminy. Czy są pytania do pani Dyrektor 
GOUKiS  w Ostrówku. Nie widzę. 
Radni temat ten omówili na posiedzeniu komisji. 
 
Pan Arkadiusz Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                       sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GOUKiS w 
Ostrówku za 2016 rok. 
 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego  
                                        projektu  uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego GOUKiS w Ostrówku za 2016 rok? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr XXIII/161/2017 
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============ 

Przyjęcie sprawozdania z działalności GOPS za 2016 rok 
 

Pani Irena Barańska – Kierownik GOPS w Ostrówku –  sprawozdanie z działalności                                                                   
                                   GOPS za 2016 rok otrzymali wcześniej, zdążyli się zapoznać. Może 
mają panowie radni pytania.  
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 
Przewodniczący obrad - Czy są pytania do pani Kierownik GOPS  w Ostrówku. Nie widzę. 
                                        Radni temat ten omówili na posiedzeniu komisji. 
 
Pan Arkadiusz Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                      sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności GOPS w Ostrówku za 
2016 rok. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego  
                                        projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności w 
Ostrówku za 2016 rok? 
 
 



Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr XXIII/162/2017 
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============= 

Ocena zasobów pomocy społecznej 
 
Przewodniczący obrad – ocena zasobów pomocy społecznej została omówiona na  
                                         posiedzeniu Komisji. Uwag nie zgłoszono. Czy są pytania do Pani 
Kierownik GOPS. Nie widzę.  
 
Radni przedłożoną ocenę przyjęli bez uwag.  
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============== 

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na profilaktykę 
i przeciwdziałanie alkoholizmowi 

 
Przewodniczący obrad – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na profilaktykę 

                                           i przeciwdziałanie alkoholizmowi wszyscy radni otrzymali. Czy są 
pytania?  
 
Radni przedłożone sprawozdanie przyjęli bez uwag.  
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==================== 

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok 
Wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy 

 
Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy –wszyscy radni otrzymali materiały z  
                                          którymi zdążyli się zapoznać tj. : 
- sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok, 
- sprawozdanie finansowe, 
- opinię RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok, 
- informację o stanie mienia Gminy Ostrówek, 
- opinię Komisji Rewizyjnej  
 
Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu  
                                     Gminy Ostrówek za 2016 rok oraz sprawozdanie finansowe. 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt Gminy – omówił realizację zadań inwestycyjnych realizowanych 
w 2016 roku. 



 
Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy  – przedstawiła Uchwałę Nr IV/57/2017 Składu  
                                        Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 
kwietnia 2017r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ostrówek za 
2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami (powyższą uchwałę 
wszyscy radni otrzymali wraz z materiałami) 
 
Pan Krzysztof Karbowiak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił opinię  
                                               Komisji Rewizyjnej z dnia  21 kwietnia 2017r. w sprawie 
wykonania budżetu gminy za 2016 rok. 
Radni powyższą opinię otrzymali. 
 
Przewodniczący obrad – czy są pytania, uwagi do przedłożonego sprawozdania?  Jeżeli nie  
                                       ma to proszę Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu 
uchwały. 
 
Pan Arkadiusz Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                        sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa jest za przyjęciem sprawozdania finansowego za 2016  
                                          rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Uchwała Nr XXIII/163/2017 
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Przewodniczący obrad – w poprzednim punkcie rozpatrzyliśmy i przyjęliśmy sprawozdanie  
                                          finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy wraz z 
informacją o stanie mienia Gminy Ostrówek. Teraz przystępujemy do podjęcia uchwały w 
sprawie absolutorium dla Wójta. 
 
Pan Krzysztof Karbowiak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił wniosek  
                                               Komisji Rewizyjnej z dnia  21 kwietnia 2017r. w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2016 rok. 
Radni powyższy wniosek otrzymali  
Następnie Przewodniczący przedstawił Uchwałę Nr IV/102/2017 Regionalnej Izby 
Obrachunkowej z dnia 5 maja 2017r. w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej odnośnie 
udzielenia absolutorium Wójtowi.  
 



Pan Arkadiusz Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił 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 XXIII/164/2017 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt Gminy – dziękuję Pani Skarbnik, wszystkim współpracownikom  
                                   radnym i sołtysom za wspólną pracę i pomoc w działaniach. Jest mi 
bardzo miło z tego tytułu, staram się i będę się starał o pozyskiwanie środków z zewnątrz, 
żeby jak najwięcej zadań zrealizowano na terenie naszej gminy. 
 
Pan Andrzej Wojewoda – gratuluję sukcesów i życzę dalszej owocnej pracy. 
 
Pan Andrzej Koziołek – gratuluję sukcesów. 
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Zmiany w budżecie gminy 
 
Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – omówiła proponowane zmiany w budżecie  
                                          gminy oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
 
Pan Arkadiusz Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                       sprawie zmian w budżecie gminy. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                        uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
Uchwała Nr XXIII/165/2017 
Salę obrad opuścił radny Czesław Warszawski 
 
    Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy 
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Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Ostrówek 

 
Pan Arkadiusz Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                       sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                        uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
Uchwała Nr XXIII/165/2017 

P  u  n  k  t     16 
=============== 
Zaciągnięcie kredytu 

 
Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – musimy zaciągnąć kredyt długoterminowy w  
                                             kwocie dwa miliony dwieście tysięcy na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań oraz na finansowanie planowanego deficytu na 2017 rok. 
 
Pan Arkadiusz Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                               sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego w 2017 roku. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA  Nr XXIII/167/2017 
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Zmiana uchwały Nr XVIII/124/2016 w sprawie 
zwolnienia od podatku od nieruchomości z tytułu 
realizacji nowych inwestycji i tworzenia nowych 

miejsc pracy na terenie gminy Ostrówek w ramach pomocy de minimis 
 

Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – Ministerstwo Rozwoju zwróciło uwagę że  
                                           organy administracji publicznej nie mogą domagać się od 
przedsiębiorców zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających wpis do CEIDEG. W 
związku z tym musimy w §4 należy skreślić punkt 8. 
 
Pan Arkadiusz Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały  
                                     zmieniającej uchwałę Nr XVIII/124/2016 Rady Gminy Ostrówek z 
dnia 28.10.2016r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości z tytułu realizacji 
nowych inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy na terenie gminy Ostrówek w ramach 
pomocy de minimis.   
 
 Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA  Nr XXIII/168/2017 
 

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

Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony OfiarPrzemocy w Rodzinie na lata 2017-2022 

 
Przewodniczący obrad – materiały w tym temacie radni otrzymali wcześniej, omawiane były  
                                         na posiedzeniach komisji. Czy są pytania? Nie widzę. 
 
Pan Arkadiusz Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                       sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA  Nr XXIII/169/2017 



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

Zasady udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom,  
którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach,  

szkołach podstawowych oraz przyznawania zwolnienia  
od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych, 

 opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami   
 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – organ nadzoru wszczął postępowanie, gdyż  
                                           niektóre zapisy budzą wątpliwości. Zdaniem organu nadzoru 
wykraczają poza zakres delegacji wynikającej z Karty Nauczyciela. Organ prowadzący w 
uchwale powinien określić o ile godzin przyznaje zwolnienia.  
 
Pan Arkadiusz Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  

                                      sprawie zasad  udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz 

przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych, 

opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami. 

 

Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA  Nr XXIII/170/2017 
 

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

Zmiana uchwały Nr XXII/159/2017 w sprawie 
sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej 
oznaczonej numerem działki 420 o pow. 0,1800 ha 

położonej w Nietuszynie 
 

Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – organ nadzoru wszczął postępowanie. Zdaniem  
                                            organu Rada wyraża zgodę na sprzedaż. Ustalenie ceny należy do 
kompetencji wójta.  
 
Pan Andrzej Koziołek – czy ta działka jest budowlana czy rolna. 
 
 
 



Pan Arkadiusz Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały  
                                        zmieniającej uchwałę Nr XXII/159/2017 w sprawie sprzedaży 
nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem działki 420 o pow. 0,1800 ha 
położonej w Nietuszynie. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 12 radnych 
Przeciw – 1 radny 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA  Nr XXIII/171/2017 
 

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

Wolne wnioski 
 
Przewodniczący obrad – po ostatniej sesji do Wojewody wpłynął wniosek o stwierdzenie  
                                        nieważności uchwały w sprawie studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrówek.  Odpowiedź została przesłana do 
Wojewody, czekamy na odpowiedź do 14 czerwca. 
 
Pan Arkadiusz Banaś – a kto ten wniosek skierował? 
 
Przewodniczący obrad – wniosek skierował kolega Andrzej i mieszkańcy 
 
Pan Andrzej Koziołek – skierował pan Stangret skierowałem ja i komitet protestacyjny. 
 
Przewodniczący obrad – pierwszy był  pan Andrzej Koziołek. 
 
Pan Robert Karbowiak – ale to przecież nic takiego. 
 
Pan Arkadiusz Banaś – ja nie widzę zasadności tego wniosku, powyższa uchwała została  
                                   podjęta zgodnie z przepisami prawa. 
 
Pan Andrzej Koziołek – mam takie prawo, żadnego zakazu przecież nie ma.  
 
Przewodniczący obrad – nie mówimy o żadnych zakazach, ja tylko informuję radnych że taki  
                                      wniosek był złożony. 
 
Pan Arkadiusz Banaś – uchwała została podjęta większością głosów. 9 głosów było za  
 
 
 



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

Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Gminy 
 

Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – dokonał zamknięcia obrad XXIII  
                                            sesji Rady Gminy. Podziękował wszystkim za przybycie. 
 
 
Na tym protokół zakończono 
 
 
 
 
Protokołowała 
Urszula Giełzak 
insp.ds.samorządowych 
 
 

 

 
 
 


