
 

 

P r o t o k o ł  XXIX/2018 
z sesji Rady Gminy Ostrówek 

odbytej w dniu 21 marca 2018r. 
 
 

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 
4. Joanna Królewicz – Kierownik ŚDS w Ostrówku 
5. Andrzej Jażdżyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostrówku 

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

 



 

 

 

 
Proponowany  porządek  obrad  : 

 

1. Otwarcie obrad XXIX sesji Rady Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji Rady Gminy. 
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
4. Informacja z działalności Wójta Gminy. 
5. Informacja z działalności Komisji. 
6. Interpelacje radnych. 
7. Informacja z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego. 
8. Sprawozdanie roczne merytoryczne z działalności ŚDS w Ostrówku za 2017 rok. 
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w 

budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrówek w 
2018 roku. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podział gminy na stałe okręgi wyborcze. 
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Ostrówek na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych.  

13. Rozpatrzenie pisma Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w 
Wieluniu w sprawie wsparcia finansowego (zakup samochodu rozpoznawczo-
ratowniczego) 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej regulamin wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 
Ostrówek. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do 
publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Ostrówek na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, 
ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do 
ich potwierdzenia. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas 
pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrówek 
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, ustalenia liczby punktów za 
każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej, trybu 
postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczania dla spółek 
wodnych. 



 

 

18. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego za 2017 rok. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Ostrówku 
imienia rotmistrza Witolda Pileckiego. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy. 
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej. 
22. Wolne wnioski i  zapytania. 
23. Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Gminy. 

 
P  u  n  k  t     1 

============ 
Otwarcie obrad XXIX  sesji Rady Gminy 

 
Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy dokonał otwarcia obrad XXIX 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 – proponowany porządek obrad radni otrzymali. Pan Wójt wnioskuje  
                                            zdjęcie z porządku obrad punktu 14, 17 i 21 proponowanego 
porządku obrad. Czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad z uwzględnieniem 
wniosku Pana Wójta?  
Kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad z uwzględnieniem 
wniosku Pana Wójta? 
 
Za przyjęciem porządku obrad głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się - 0 
 
Przyjęty  porządek  obrad  : 

1. Otwarcie obrad XXIX sesji Rady Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji Rady Gminy. 
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
4. Informacja z działalności Wójta Gminy. 
5. Informacja z działalności Komisji. 
6. Interpelacje radnych. 



 

 

7. Informacja z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego. 

8. Sprawozdanie roczne merytoryczne z działalności ŚDS w Ostrówku za 2017 rok. 
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w 

budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrówek w 
2018 roku. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podział gminy na stałe okręgi wyborcze. 
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Ostrówek na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych.  

13. Rozpatrzenie pisma Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w 
Wieluniu w sprawie wsparcia finansowego (zakup samochodu rozpoznawczo-
ratowniczego) 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do 
publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Ostrówek na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, 
ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do 
ich potwierdzenia. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas 
pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrówek 
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, ustalenia liczby punktów za 
każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

16. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego za 2017 rok. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Ostrówku 
imienia rotmistrza Witolda Pileckiego. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy. 
19. Wolne wnioski i  zapytania. 
20. Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Gminy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
 
Przewodniczący obrad – do Komisji Uchwał i Wniosków proponuję radnych pana Piotra  
                                       Banasia, pana Krzysztofa Graczyka i pana Tomasza Łukomskiego. 
Radni wyrazili zgodę pracy w Komisji. Kto z panów radnych jest za powołaniem Komisji 
Uchwał i Wniosków w zaproponowanym składzie? 
 
Za głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się - 0 

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

Informacja z działalności Wójta 
 

Pan Ryszard Turek – Wójt – 22 stycznia 2018r. rozpatrzone zostały oferty na wykonanie  
                                   zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i 
sportu. Na oba zadania przyznane zostało dofinansowanie w kwocie UMKS Ostrowia w 
Ostrówku 50 tys. zł; Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Ostrówek 10 tys. zł. 
- 26 stycznia złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie pomocy  
   finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na rozwój infrastruktury sportowej i 
rekreacyjnej. Celem zadania jest wyposażenie obiektów sportowych i placów zabaw w 
niezbędny sprzęt. Kwota wnioskowanej dotacji 58.500 zł, wkład własny 16.500 zł. 
- 9 marca rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na przebudowę drogi wewnętrznej  
rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Okalew-Pod Bór. Nie wpłynęła 
żadna oferta. Ogłosiliśmy ponowny przetarg z datą rozstrzygnięcia 28 marca. 
- W miesiącu lutym złożyliśmy wnioski do Urzędu Marszałkowskiego na 3 granty sołeckie: 
strażnica w Woli Rudlickiej w Skrzynnie i Niemierzynie. Również złożyliśmy wniosek do 
Urzędu Marszałkowskiego na doposażenie jednostek Skrzynna, Dymku i Nietuszyny w 
niezbędny sprzęt. 
- W ramach Lokalnej Grupy Działania złożony został wniosek na instalację elementów placu 
zabaw na placu OSP Dymek. 
- W ramach prac publicznych pozyskaliśmy 4 pracowników na okres 6 m-cy oraz 
pracowników w ramach prac społecznie użytecznych. 
- Do 15 lutego złożyliśmy wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Gruntów Rolnych na 
dofinansowanie przebudowy drogi rolniczej w Okalewie. 
- Trwają prace nad opracowaniem nowego studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Ostrówek. Studium zostało uzgodnione z 
instytucjami opiniującymi. Wkrótce zostanie wyłożone na okres 3 tygodni do wglądu 
mieszkańcom. 
 
 
 



 

 

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

Informacja z działalności Komisji 
 

  Pan Łukasz Pawlik – Przewodniczący Komisji Oświaty – Komisja Oświaty odbyła swoje  
                                             posiedzenie w dniu 20 marca 2018r. Omawialiśmy materiały, 
które są w porządku obrad na dzisiejszą sesję. Omawialiśmy głównie punkt oświatowe. 
Omawialiśmy projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli, 
głównie zmiany wysokości dodatku funkcyjnego.  
Do przedstawionych materiałów uwag nie zgłoszono. 
 
Pan Czesław Warszawski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa – nasza  
                                                   komisja obradowała wspólnie z Komisją Budżetową.  
Omawialiśmy materiały na dzisiejszą sesję.  
 

 
P  u  n  k  t     6 

============= 
Interpelacje radnych 

 
Pan Arkadiusz Banaś – radny z Nietuszyny – chodzi o tabliczki kierunkowe wsi Nietuszyna,  
                                  mamy jedną, a jest potrzeba takich tabliczek w naszej miejscowości: 
do pana Kruka (jedna na drodze krajowej, a druga na drodze do Bolkowa), druga koło pani 
Michalskiej (droga prowadzi do kaplicy tam mieszka pani Niciejewska) kolejna tabliczka 
koło sołtysa tutaj numerów jest dużo, następna tabliczka koło państwa Pietrasik jest to w 
kierunku do Niemierzyna, następna tabliczka koło pana Falisa ( tam też jest kilka posesji np. 
pan Jaworski) jest jeszcze jedna nieruchomość, ale ona jest położona przy drodze z Działów 
do Niemierzyna (to jest numer 128 i tabliczkę należy umieścić na terenie gminy Czarnożyły). 
- droga koło kaplicy koło pani Kamińskiej jest tam zjazd z drogi asfaltowej na drogę 
gruntową tam jest już taka dosyć duża dziura, oraz zjazd z krajówki koło pani Michalskiej do 
wyrównania część zjazdu i drogi dojazdowe do pól za panią Paś w kierunku lasu jest to droga 
dojazdowa do pól, droga na Oczyn bardzo rozjeżdżona. 
 
Pan Andrzej Koziołek – radny z Ostrówka -  już chyba czwartą interpelację składam odnośnie  
                                       drogi powiatowej na zakręcie przy posesji pana Zuzewicza chodzi o 
to dostawałem te odpowiedzi i powiem wprost dostałem ostatnio odpowiedź że będzie 
przebudowa tej drogi, ale nie wiadomo kiedy, czy w ogóle będzie ten zakręt jest tak 
niebezpieczny, że ja już kilka razy wjeżdżałem na chodnik całe szczęście że mam wysoki 
samochód, ale woda cały czas stoi i jest jak jest, jest ślisko, nie daj Boże jak dojdzie do 
wypadku. 
Na naszym terenie są tylko na szczęście tylko 3 czy 4 wiatraki jak się teraz dowiaduję od 
mieszkańców Ostrówka, Okalewa czy Niemierzyna wysokość wiatraka wynosi 100 metrów to 
w promieniu 1 kilometra nie będzie wolno się budować. Nie otrzyma się pozwolenia na 
budowę, i ten wiatrak co stoi na tzw. Łysej Górze obejmuje prawie cały Plichów obejmuje 



 

 

również tę drogę koło „gruszki” mieszkańcy nie byli o tym fakcie poinformowani. 
Mieszkańcy składali do studium o przekształcenie działek budowlanych, a teraz okazuje się 
że tam nie będzie się można budować. Taka ustawa wyszła prawdopodobnie  w 2016 roku, a 
do realizacji ma wejść w 2019 roku, to samo dotyczy dwóch wiatraków w Niemierzynie. 
 
Pan Robert Karbowiak – radny z Okalewa – dokończyć ustawianie tabliczek do posesji, jedne  
                                           numery są wyodrębnione drugie nie.  
Posypać drogę solą od Babina tam jest ślisko, a później uzupełnić na tej drodze ubytki, 
Wyciąć zakrzewienia na drodze od Babina do Marynki. 
Wywieźć drogę szlaką od Artura Sibika w kierunku Korzańskiego, oraz drogę koło mnie 
wywieźć szlaką  
 
Pan Marcin Stangret – radny z Milejowa – droga na kolonii Milejów, dokończyć wycinkę  
                              krzaków na Ugodzie Niemierzyn za Panem Majdą i zasypanie tam dziur.  
 
Pan Piotr Banaś – radny ze Skrzynna – wyciąć krzewy na koloni Karpaty aż do Gromadzic  
                                       oraz posypać solą drogę na koloni Karpaty. 
 
Pan Arkadiusz Banaś – radny z Nietuszyny – wyrównać drogę z Nietuszyny do Niemierzyna,  
                                   równiarką ściąć skarpę. 
 

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

Informacja z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 

 
 Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – omówiła Informację z wysokości średnich  
                       wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. 
31 stycznia wyrównaliśmy nauczycielom za 2017 rok do wysokości średnich wynagrodzeń 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego. 
 

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

Sprawozdanie roczne merytoryczne z działalności 
ŚDS w Ostrówku za 2017 rok. 

 
Przewodniczący obrad - Sprawozdanie roczne merytoryczne z działalności ŚDS w Ostrówku  
                                         za 2017 rok – materiały wszyscy radni otrzymali – sprawozdanie 
stanowi załącznik do protokołu. 
 
Pani Joanna Królewicz – Kierownik ŚDS w Ostrówku – w 2017 roku przebywało do Ośrodka  
                                         łącznie 36 osób, w trakcie roku ubyło 4 osoby. 2 uczestników z 
gminy Lututów 7 uczestników z gminy Czarnożyły, 23 osoby z Ostrówka. Koszt utrzymania 



 

 

1 uczestnika wynosił 1268 zł. Koszt dotacji wzrósł, cieszymy się tym faktem oczywiście na 
jednego uczestnika miesięcznie. Zatrudnienie pozostaje na tym samym poziomie.    
 
 

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

Wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy  
środków stanowiących fundusz sołecki 

 
Pan Arkadiusz Banaś – proponuję zapytać się państwa sołtysów, jakie mają zdanie w tym  
                                       temacie. 
 
Przewodniczący obrad – radny Banaś mnie ubiegł, gdyż miałem się zapytać państwa sołtysów  
                                        jakie jest ich zdanie. 
 
Pan Sołtys – jednogłośnie rezygnujemy z funduszu sołeckiego 
 
Pan Piotr Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie nie  
                              wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w 2019 roku 
środków stanowiących fundusz sołecki 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                        uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0  
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁĄ  Nr XXIX/204/18 
 

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

Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

 Gminy Ostrówek w 2018 roku. 

Przewodniczący obrad – temat został omówiony na posiedzeniach komisji. 
 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – ten program niczym się nie różni od programu,  
                                            który był przyjmowany w tamtym roku. Uzyskał akceptację 
Powiatowego Lekarza Weterynarii zgodnie z ustawą. Lekarza wprost się określił, że projekt 
spełnia wymogi ustawowe, co prawda życzenia do tego programu mogły by być rozszerzone 
dlatego że w tej chwili jest kładziony nacisk na to żeby w tej chwili zająć się np. kotami 
bezdomnymi, jest to trochę trudne zadanie  gdyż są to zwierzęta ruchliwe. 
 



 

 

Pan Piotr 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 2018 roku.  
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                        uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0  
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁĄ  Nr XXIX/205/18 
 

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

Podział gminy na stałe okręgi wyborcze 
 
Przewodniczący obrad – projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach komisji.  
 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy -  omówię dwa projekty uchwał podział gminy na  
                                            stałe okręgi wyborcze oraz podział gminy na stałe obwody.  Ten 
podział spełnia wymogi ustawowe i jest uzgodniony z Komisarzem Wyborczym, który 
zaopiniował pozytywnie zarówno podział gminy na okręgi wyborcze jak i na stałe obwody 
głosowania.  
Obwody głosowania są też takie same jak były tylko z jednym wyjątkiem, wymóg ustawowy 
aby obwody głosowania w 50% były przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. 
Obwód głosowania w Wielgiem będzie przystosowany do osób niepełnosprawnych, gdyż tam 
będą poniesione niewielkie nakłady finansowe żeby przystosować ten lokal. 
 
Pan Piotr Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                                                            podziału gminy na stałe okręgi wyborcze.  
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                        uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0  
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁĄ  Nr XXIX/206/18 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

Podział gminy na stałe obwody głosowania 
 

 
Pan Piotr Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                                                            podziału gminy na stałe obwody głosowania .  
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                        uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0  
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁĄ  Nr XXIX/207/18 
 

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

Rozpatrzenie pisma Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu 

 
Przewodniczący obrad – w punkcie 13 mamy rozpatrzenie pisma Komendanta Powiatowego  
                                         Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu w sprawie dofinansowania 
do zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z funkcją  eko czyściciel. Temat 
ten dzisiaj omawialiśmy na posiedzeniu komisji i komisje wypowiedziały się pozytywnie. 
Uważamy, że cel jak najbardziej zasadny. 
Kto z panów jest za tym żeby udzielić wsparcia finansowego Państwowej Powiatowej Straży 
Pożarnej w Wieluniu? 
 
Za wsparciem finansowym głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – uchwała, zmiany w budżecie gminy - w tym  
                                                                         temacie będzie podjęta w czerwcu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów 
 rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrówek na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz 

dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 
 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – omówimy oby dwa projekty uchwał – takie  
                                            uchwały zostały podjęte w 2016 roku i one w zasadzie się niczym 
nie różnią od tych które w tej chwili są jako projekty uchwał jedyny powód jaki jest aby te 
uchwały mogły funkcjonować to wejście w życie nowej ustawy Prawo oświatowe, tam są 
pewne modyfikacje. Kryteria są takie same jak dotychczas. 
 
Przewodniczący obrad – czy są pytania?  Nie widzę. 
 
Pan Piotr Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  

                  rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji    
                   do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach         
                    podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrówek na drugim etapie  
                    postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych  
                    kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

                                                
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                        uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0  
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁĄ  Nr XXIX/208/18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów 
 rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych 

 prowadzonych przez Gminę Ostrówek dla kandydatów zamieszkałych  
poza obwodem szkoły, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów  

oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 
 
Pan Piotr Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                              rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji 
do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrówek 
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, ustalenia liczby punktów za każde z 
tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                        uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0  
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁĄ  Nr XXIX/209/18 
 

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

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

 prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok 
 

Przewodniczący obrad – materiały radni otrzymali czy są pytania?  Kto z panów radnych jest  
                                          za przyjęciem powyższego sprawozdania? 
 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0  
Wstrzymało się – 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 
Nadania Szkole Podstawowej w Ostrówku 

Imienia rotmistrza Witolda Pileckiego 
 
Przewodniczący obrad – radni otrzymali komplet dokumentów do projektu uchwały w  
                                         sprawie nadania Szkole Podstawowej w Ostrówku  imienia Witolda 
Pileckiego.  
 
Pan Andrzej Jażdżyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostrówku – Panie Przewodniczący  
                                       Szanowni Państwo w tym roku obchodzimy setną rocznicę 
odzyskania przez Polskę Niepodległości w związku z tym podjęliśmy taką inicjatywę żeby 
Szkole Podstawowej w Ostrówku nadać imię. Wybraliśmy dwóch kandydatów jedną z nich 
był rotmistrz Witold Pilecki drugą to był Janusz Korczak. Uczniowie mieli możliwość 
zapoznania się z jedną jak i z drugą kandydaturą następnie odbyło się głosowanie, uczniowie 
w większości zagłosowali za kandydaturą rotmistrza Pileckiego. Następnie postać Pileckiego 
została przegłosowana na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, podjęliśmy uchwałę. Uchwała ta 
została przedstawiona również rodzicom, rodzice również zagłosowali za tym aby to rotmistrz 
Witold Pilecki był patronem naszej szkoły. W związku z tym przekazaliśmy cały zestaw 
dokumentów na posiedzenie Rady Gminy i to państwo podejmujecie uchwałę o tym aby to 
Szkole Podstawowej w Ostrówku nadać imię Witolda Pileckiego. Mam całe uzasadnienie 
zresztą one w całości było dołączone  do przekazanych państwu materiałów.  Myślę, że 
dzisiaj postać Witolda Pileckiego jest już znana wszystkim. Był czas kiedy się nie mówiło o 
Pileckim myślę że dzisiaj wszyscy wiedzą kim był Pilecki, jakie ma zasługi dla kraju. 
Jeżeli chodzi o Pileckiego to walczył w kampanii wrześniowej, walczył w Bitwie 
Warszawskiej, w Powstaniu Warszawskim, sam się dał złapać żeby dostać do Oświęcimia, 
gdzie tam organizował ruch oporu znane są raporty Pileckiego z pobytu w Oświęcimiu, które 
były przekazywane na zachód żeby zachód się dowiedział jak wygląda sytuacja w 
Oświęcimiu następnie uciekł z tego obozu, walczył w Powstaniu Warszawskim, został znowu 
osadzony w następnym obozie i po zakończeniu wojny został aresztowany i strzałem w tył 
głowy zastrzelony za wszystkie swoje zasługi. Do dnia dzisiejszego nie wiadomo gdzie 
spoczywają szczątki Pileckiego.                                                                                    
 
Pan Andrzej Koziołek – dyskutowaliśmy na wsi z mieszkańcami każdy może zgłaszać akurat  
                                        takiej możliwości mieszkańcy nie mieli, nie było takich zebrań. 
Można powiedzieć że to młode pokolenie tak wytypowało ja nie mam żadnych zastrzeżeń do 
tej osoby, nie znałem tej osoby. Mamy na terenie Ostrówka osobę która przeszła szlak 
bojowy, zasłużyła się nie tylko pracując w tej szkole, walczył pod Monte Casino  wiecie o 
kim mówię o Panu Leonie Czajkowskim. Całe życie spędził na terenie naszej gminy.  Przede 
wszystkim za tą walkę pod Monte Casino również walczył o Polskę.  
 
 
 



 

 

Pan Łukasz Pawlik – jestem w Komisji Oświaty też obradowaliśmy nad tym punktem.  
                                 Gratuluję Panu Dyrektorowi wyboru tej osoby, była ona jest wzorem do 
naśladowania ponieważ od samego początku była wychowana w rodzinie patriotycznej i od 
samego początku działała na rzecz kraju, w obronie i odzyskania niepodległości, tym bardziej, 
że w dzieciach należy utrwalać takie patriotyczne postawy, miłości do kraju jak najbardziej 
uważam, że ta postać jest słuszna. Nie mam zamiaru tutaj umniejszać tutaj wysiłku ludzi 
walczących z panującym w latach 1945-1989 komunistycznym reżimem, należy jednak 
pamiętać  że postępowanie licznych wojowników o lepsze jutro była bardzo odległa od 
ideałów,  że to właśnie należy w szkołach przedstawiać całą historię. Należy pokazywać tych 
naszych bohaterów jak również niestety te nasze niechlubne karty naszej historii, które my 
znamy tylko z opowiadań, słyszałem że właśnie niektóre grupy być może podszywając się 
pod naszych walczących o wolną Polskę rabowali naszych mieszkańców, a za to jeszcze 
władza tych mieszkańców karała jeszcze że wpuszczali tych pseudo wojowników do domu co 
było niesłuszne i niestety krzywdzące.     
 
Pan Arkadiusz Banaś – inicjatywa świetna przy takiej okrągłej rocznicy jak 100 lecie. 
 
Pan Piotr Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                              nadania Szkole Podstawowej w Ostrówku  imienia rotmistrza Witolda 
Pileckiego.    
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                        uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0  
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁĄ  Nr XXIX/210/18 
 
Pan Andrzej Jażdżyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostrówku – dziękuję państwu za  
                                       poparcie naszego wniosku. Uroczystość odbędzie się 19 października 
2018 roku  
 
Pan Łukasz Pawlik – czy nie dało się przygotować tej uroczystości na początku września? 
 
Pan Andrzej Jażdżyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostrówku – cała uroczystość  
                                       wymaga szczegółowego przygotowania, należy załatwić dużo spraw 
organizacyjnych, które musimy zrobić po wakacjach.  
 
 
 
 
 
 



 

 

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

Zmiany w budżecie gminy 
 
Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – po stronie dochodów zwiększamy wpływy z  
                                           podatku od nieruchomości o kwotę 337.952 zł jak również tą samą 
kwotę zwiększamy wydatki administracja publiczna. Otrzymaliśmy również dotację na kartę 
dużej rodziny w kwocie 108 zł. To są wszystkie zmiany. 
 
Pan 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 – 15 radnych 
Przeciw – 0  
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁĄ  Nr XXIX/211/18 
 

P  u  n  k  t     19 
================== 
Wolne wnioski i zapytania 

 
Pan Andrzej Koziołek – mam pytanie odnośnie Spółki Wodnej do kolegi Tomka czy …… 
                                        mamy wsparcie finansowe z Powiatu , czy Powiat wspiera 
finansowo Spółkę. 
Mam taki wniosek żeby Spółkę Wodną przejęła Gmina, na pewno wówczas będzie większe 
wsparcie ze strony Gminy niż ze strony Powiatu w wielu gminach jest to tak praktykowane 
wówczas jest dużo lepszy.  
 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – dzisiaj trudno podjąć jaką kol wiek decyzje 
                                            Wystąpię do Radcy Prawnego o opinię w tej sprawie na jakich 
zasadach może Rada podjąć decyzję czy w ogóle to jest możliwe.  
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – nie rozumiem jednego czy Gmina ma przejąć zadania Spółki  
                                               Wodnej, czy ma przejąć nadzór nad Spółką. 
 
Pan Andrzej Koziołek – mówimy o nadzorze 
 
 
 
 
 



 

 

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

Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Gminy 
 

Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – dokonał zamknięcia obrad XXIX  
                                            sesji Rady Gminy. Podziękował wszystkim za przybycie. 
 
Na tym protokół zakończono 
 
Uchwały stanowią integralną część protokołu 
 
 
Protokół sporządzono na 
podstawie nagrania odtworzonego 
z dyktafonu 
 


