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

odbytej w dniu 3 sierpnia 2017 roku 
 

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 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli : 
 

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

 

 

Proponowany porządek obrad : 

1. Otwarcie  obrad  XXIV sesji  Rady  Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
4. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa – podjęcie uchwały. 
5. Zmiany w budżecie gminy – podjęcie uchwały. 
6. Wolne wnioski. 
7. Zamknięcie  obrad XXIV sesji  Rady  Gminy. 

 

 

 

 

 



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

Otwarcie obrad XXIV sesji  
 
Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – dokonał otwarcia obrad XXIV  
                                           nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Powitał przybyłych oraz 
stwierdził prawomocność obrad.  
 

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

Przyjęcie porządku obrad 
 
Przewodniczący obrad – porządek obrad – porządek obrad wszyscy radni otrzymali. Czy są  
                                                                     pytania, uwagi. 
 
Radny Andrzej Koziołek – ja mam pytanie czy ta sesja jest dzisiaj zwyczajna, czy                    
                                         nadzwyczajna? W zawiadomieniu na sesję nie podano, że jest to 
nadzwyczajna  sesja. Na czyj wniosek została zwołana dzisiejsza sesja. Nie mam materiałów, 
a te które dzisiaj dostałem nie zdążyłem się z nimi zapoznać. 
 

Przewodniczący obrad – w zawiadomieniu jest napisane, że jest to nadzwyczajna sesja. Sesja  
                                        została zwołana na wniosek Pana Wójta w związku z wpłynięciem 
wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie uchwały Rady Gminy Ostrówek 
w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Ostrówek.  
Rozpatrzenie tego pisma leży w kompetencji Rady Gminy. 
Dzisiaj wszyscy radni otrzymali „Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze br”, 
która będzie rozpatrywana na następnej sesji. 
Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa wraz z projektem uchwały wszyscy radni otrzymali 
razem z zaproszeniem na dzisiejszą sesję. 
 
                        Uwag do przedstawionego porządku obrad  nie zgłoszono. Zgodnie ze 
Statutem Gminy jeżeli do przedstawionego porządku obrad uwag nie zgłoszono, porządek 
obrad uważa się za przyjęty. 
 
 

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

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
 
Przewodniczący obrad – do Komisji Uchwał i Wniosków proponuję radnych Marka                                                        
                                          Nawrockiego, Krzysztofa Graczyka oraz Piotra Banasia. Radni 
wyrazili zgodę pracy w Komisji. 



Kto z panów radnych jest za powołaniem Komisji Uchwał i Wniosków w przedstawionym 
składzie 
Za głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 

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

Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
 
Pani Lucyna Kaśnicka – Radca Prawny -  27 lipca 2017 roku wpłynął wniosek osób: ………,                 
reprezentowanych przez radcę prawnego Miłosza Jakubowskiego, w sprawie wezwania Rady 
Gminy  Ostrówek do usunięcia naruszenia prawa w uchwale w sprawie uchwalenia studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrówek.  
Zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, każdy ma prawo wezwać organ do 
usunięcia naruszenia prawa, jeżeli jego interes prawny został naruszony. 

Pełnomocnik w imieniu tych osób składa następujące zarzuty: 

1) naruszenie art. 20 ust. 1 zd. drugie u.s.g. oraz §11 ust.3 i 4 Statutu Gminy Ostrówek 
poprzez niedołączenie do zawiadomienia o zwołaniu sesji ostatecznego projektu Studium 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 

2) naruszenie art.9 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016r. poz. 778 z późnym. Zwanej dalej u.p.z.p.) 
w związku z §4 ust.1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 
2004r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy (Dz.U. nr 118, poz. 1233) poprzez pozostawienie rozbieżności 
pomiędzy częścią graficzną a tekstową Studium, 

3) naruszenie art. 10 ust. 2 pkt 7 u.p.z.p. poprzez zamieszczenie w treści Studium 
zapisów dotyczących zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych, które nie 
zostały wskazane w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, 

4) naruszenie art. 118 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. 
poz. 1121) w zw. z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. w 
sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. poz. 353 z późn. 
zm.) poprzez nieuwzględnienie w Studium treści PGW Odry, 

5) naruszenie art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. e tiret drugie i szóste ustawy z dnia 3 października 
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 z 
późn. zm.) poprzez pominięcie w prognozie oddziaływania na środowisko określenia, analizy 
i oceny przewidywanego znacząco oddziaływania na ludzi i powietrze. 
                        W dniu 26 kwietnia 2017 roku Rada Gminy Ostrówek podjęła Uchwałę w 
sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Ostrówek. Tryb opracowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 



Przestrzennego określa ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 z późn. zm.).  

Wójt Gminy Ostrówek opracowując dokument zachował wszystkie etapy określone w 
przepisach prawa. Uchwała została przesłana do nadzoru Wojewody Łódzkiego pod 
względem zbadania jej zasadności i zgodności z prawem.  

W ocenie organu nadzoru tj. Wojewody Łódzkiego przedmiotowa uchwała nie narusza 
przepisów prawa, ponieważ została podjęta na podstawie i w granicach prawa. Wojewoda 
Łódzki nie wszczął postępowania nadzorczego do przedmiotowej uchwały.  

Mając powyższe na uwadze nie ma podstaw prawnych do podjęcia działań 
uwzględnienia wezwania usunięcia naruszenia prawa przez Radę Gminy Ostrówek wobec 
przedmiotowej uchwały. 

Wezwanie jest czynnością proceduralną, następnym krokiem jest złożenie skargi do WSA. 
Rada Gminy może, ale nie musi rozpatrywać wezwania. 
WSA w pierwszej kolejności będzie badał czy został naruszony interes prawny strony, a 
dopiero w dalszej kolejności zarzuty merytoryczne. 
 

Radny Andrzej Koziołek – jestem od wielu lat w Radzie, ale jeszcze nie było … czy Komisja                        
                                                przede wszystkim Komisja Rewizyjna dogłębnie zbadała tę 
sprawę. Mam pytanie do przewodniczącego KR  czy w ogóle to wykonanie budżetu żeście 
rozpatrywali. Jeszcze jedna sprawa .. to jest naprawdę -  zarzuty, które ukazują się w Kulisach 
Powiatu i innych czasopismach chyba nie są ….. Moim zdaniem Pan Wójt ma prawo ubiegać 
się o swoją prawdę, czyli zaskarżyć do Sądu ten artykuł odnośnie …. RIO ma zastrzeżenia, 
ale to dotyczy nas wszystkich. 
 
Przewodniczący obrad – w tej chwili rozpatrujemy pismo – wezwanie do usunięcia  
                                        naruszenia prawa, a Ty pytasz się o co innego. Mamy wolne 
wnioski. 
 
Pani Lucyna Kaśnicka – radca prawny – jeżeli skarga wpłynie do Sądu to dalej będziecie się  
                                                                   państwo zajmować tą sprawą. 
 
Radny Arkadiusz Banaś – interes jest taki żeby uchwałę w całości uchylić, jeżeli  
                                            wnioskodawcy pójdą do Sądu to zobaczymy jak rozstrzygnie Sąd, 
czy został naruszony interes prawny czy też nie.  
 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – w tym wezwaniu, które wpłynęło są  
                                          udostępnione dane  osobowe jesteście zobligowani do tego aby 
dochować tajemnicy odnośnie ochrony danych nie macie żadnego prawa komukolwiek 
udostępniać tych danych, które tutaj są pokazane. My jeżeli będziemy publikować cokolwiek 
na stronie internetowej musimy zakryć dane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, 
można podać  imię i nazwisko natomiast nie można podać adresu zamieszkania. 



Pani Lucyna Kaśnicka – radca prawny – dane pełnomocnika kancelarii można podać to jest  
                                                                   osoba prawna. 
 
Radny Andrzej Koziołek – źle Prezydent zrobił, że zawetował ustawę. …. Żyjemy w  
                                               państwie bezprawia………  
 
Radny Piotr Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                  odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
poprzez uchylenie uchwały Rady Gminy Ostrówek. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 12 radnych 
Przeciw – 2 radnych 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr XXIV/172/17 
 

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

Zmiany w budżecie gminy 
 

Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – omówiła proponowane zmiany w budżecie.  
                                          Otrzymaliśmy dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na zakup sprzętu 
przeciwpożarowego. Po stronie wydatków przeznaczamy 14 tys. zł na zakup sprzętu 
przeciwpożarowego, dla OSP Ostrówek i OSP Okalew, zakup tablicy interaktywnej dla 
Szkoły Podstawowej w Skrzynnie 8 ty. zł  
 
Radny Piotr 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 – 13 radnych 
Przeciw – 1 radnych 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr XXIV/173/17 
 
 
 
 
 
 



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

Wolne wnioski 
 
Radny Andrzej Koziołek – jak można tak szkalować Pana Wójta 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt Gminy – Regionalna Izba Obrachunkowa przeprowadziła kontrolę  
                                    na przełomie roku. Protokół z kontroli został sprawdzony i podpisany 
przez nas. Specjalnie  zarzutów nie było. Najwięcej skontrolowane zostały podatki. Uwagi 
były do dwóch przetargów jedna oferty przy wyborze banku chodziło, że bank nie podał 
marży, a druga w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Przebudowa drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów, cena zaproponowana przez firmę 
była znacznie zaniżona. 
 
Pani Lucyna Kaśnicka – radca prawny - po to kontrola przyjeżdża żeby coś znaleźć. 
 
Radny Arkadiusz Banaś – pan Wójt ustosunkował się do pytań zadanych przez dziennikarza z  
                                           Kulis Powiatu. 
 
Radny Andrzej Koziołek – oskarżanie pana wójta, takie pisania w                            
                                          czasopismach to jest szkalowanie wójta Ja nie występuję jako 
obrońca gazety, tylko w imieniu pana wójta. 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt Gminy – dzisiaj otrzymaliśmy projekt uchwały Sejmiku  
                                    Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze 
województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 
spalanie paliw. 
Wszystkim panom radnym skserowaliśmy powyższy projekt uchwały w celu zapoznania się z 
nim. 
 

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

Zamkniecie obrad XXIV sesji Rady Gminy 
 

Pan Andrzej Wojewoda - Przewodniczący Rady Gminy – dokonał zamknięcia obrad XXIV 
                                                                                          nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała 
Urszula Giełzak 
 
 


