
 P R O T O K Ó Ł   XXV/2017 
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek 

odbytej w dniu 9 października 2017r. 
w sali narad Urzędu Gminy w Ostrówku 

w godz. 800 - 900 
 

 
W sesji uczestniczyło 14 radnych wg załączonej listy obecności 

1. Arkadiusz Banaś 
2. Piotr Banaś 
3. Krzysztof Graczyk 
4. Robert Karbowiak 
5. Andrzej Koziołek 
6. Ryszard Kuźnik 
7. Tomasz Łukomski 
8. Łukasz Pawlik 
9. Stanisław Pilarczyk 
10. Marcin Stangret 
11. Czesław Warszawski 
12. Andrzej Wojewoda 
13. Wiesław Wojewoda 
14. Marek Nawrocki 

 
Nieobecny  - Krzysztof Karbowiak 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli 

1. Ryszard Turek    - Wójt Gminy 
2. Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy 
3. Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy 
4. Marcin Stanioch – radca prawny 

 
Proponowany porządek obrad : 

1. Otwarcie  obrad  XXV sesji  Rady  Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
4. Udzielenie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi 

oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Gminy Ostrówek przed 
sądami administracyjnymi – podjęcie uchwały. 

5. Wydzierżawienie działki nr 236/5 o pow. 0,3000 ha położonej w Ostrówku, 
dotychczasowemu dzierżawcy – podjęcie uchwały. 

6. Wydzierżawienie działki nr 222 o pow. 0,5300 ha położonej w Niemierzynie, 
dotychczasowemu dzierżawcy – podjęcie uchwały. 

7. Wolne wnioski. 
8. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Gminy. 

 



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

Otwarcie obrad XXV sesji  
 
Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – dokonał otwarcia obrad XXV  
                                           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.  
Kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad? 
 
Za przyjęciem głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 1 radny 
Wstrzymało się – 0 
 

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

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
 
Przewodniczący obrad – do Komisji Uchwał i Wniosków proponuję radnych Łukasza                                   
                                          Pawlika, Tomasza Łukomskiego 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 
================ 

Udzielenie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Łodzi oraz udzielenie pełnomocnictwa 

do reprezentowania Rady Gminy Ostrówek przed sądami 
administracyjnymi 

 
 
Przewodniczący obrad – wszyscy panowie otrzymali skargę na uchwałę nr XXII/155/2017  
                                         Rady Gminy Ostrówek z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrówek skierowaną 
do Wojewódzkiego  Sądu Administracyjnego w Łodzi  wraz z odpowiedzią na powyższą 
skargę. Nie otrzymali panowie kserokopii dowodów wymienionych w uzasadnieniu, są do 
wglądu w Urzędzie i są wszystkim panom radnym znane. Każdy zdążył się zapoznać, czy są 
pytania? 
 
Pan Andrzej Koziołek – radny z Ostrówka – panie Wójcie mamy podjąć uchwałę o  
                                       prowadzeniu sprawy przez pana Marcina Staniocha, czy pani 
Kaśnicka zrezygnowała z pracy? Jakie koszty poniesiemy zatrudniając pana Staniocha? 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – pani Kaśnicka zrezygnowała z prowadzenia tej sprawy ze  
                                              względów osobistych, zdrowotnych, nie może nas reprezentować 
w tej konkretnej sprawie. Zatrudnienie pana Staniocha w tej konkretnej sprawie kosztuje nas 
800 zł. 
 
Pan Łukasz Pawlik – uważam, że skarga jest bezzasadna. 
 
Pan Marcin Stangret – my chcieliśmy z panem Andrzejem żeby nam udostępniono aktualne  
                                    materiały. 
 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – materiały nie muszą być udostępniane na  
                                            bieżąco. Ostateczne materiały były omówione na wspólnym 
posiedzeniu komisji.  
 
Pan Andrzej Koziołek – dlaczego nasza gmina, gdzie poniesiemy największe starty, czy  
                                      wiadomo ile gmina zyska, jaką sumę dostanie za utworzenie 
zwałowiska. Uchwalając studium nie mając wiedzy o wpływach podejmuje się uchwałę. 
Podjęliśmy jako pierwsi. Czy to że podjęliśmy jako pierwsi będzie dobrze nie tylko dla 
gminy, a przede wszystkim dla społeczeństwa?. Nie wiecie na czym stoicie. Nikt nie ma 
jeszcze studium, my radni zostaliśmy rzuceni na pożarcie. Zostaliśmy potraktowani po 
świńsku.  Dziwię się, że żadnych konsultacji, ze mną jako wiceprzewodniczącym Rady pan 
Przewodniczący nie robi odnośnie porządku obrad. 
Ja jak byłem przewodniczącym Rady zawsze wszystko uzgadnialiśmy wspólnie. 
 



Przewodniczący Rady Gminy – każdy porządek obrad sesji jest przygotowywany zgodnie z  
                                                      przepisami (ustawą o samorządzie, a przede wszystkim 
Statutem Gminy). 
 
Pan Łukasz Pawlik – jeżeli pierwsi uchwaliliśmy studium to inne gminy też uchwalą.  
                                  Uważam, że powstanie kopalni będzie z korzyścią dla naszej gminy.  
 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – jeżeli chodzi o planowanie przestrzenne to  
                                           uchwalamy studium oraz plan. Studium to ogólny zarys, a plan to 
wszystko przedstawia szczegółowo. Zarówno w studium jak i planie są pewne informacje, 
które wójt musi ująć są to zadania ponadlokalne (zadania ujęte w planie wojewódzkim). 
Na przykład kopalnia kieruje wniosek to Rada Gminy musi go rozpatrzyć. 
 
Przewodniczący obrad – proszę Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu  
                                        uchwały. 
 
Pan Tomasz Łukomski – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                         sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Łodzi oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady 
Gminy Ostrówek przed sądami administracyjnymi. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 12 radnych 
Przeciw – 2 radnych 
Wstrzymało się – 0 
 
UCHWAŁA  Nr XXV/174/17 
 

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

Wydzierżawienie działki nr 236/5 o pow. 0,3000 ha położonej 
w Ostrówku dotychczasowemu dzierżawcy 

 
Pan Tomasz Łukomski – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                         sprawie wydzierżawienia działki nr 236/5 o pow. 0,3000 ha 
położonej w Ostrówku, dotychczasowemu dzierżawcy. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA  Nr  XXV/175/17 



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

Wydzierżawienie działki nr 222 o pow. 0,5300 ha położonej 
w Niemierzynie dotychczasowemu dzierżawcy 

 
Pan Tomasz Łukomski – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                         sprawie wydzierżawienia działki nr 222 o pow. 0,5300 ha położonej 
w Niemierzynie, dotychczasowemu dzierżawcy. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA  Nr  XXV/176/17 
 

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

Zmiany w budżecie gminy 
 

Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – omówiła propozycje zmian w budżecie gminy. 
 
Pan Tomasz Łukomski – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                          sprawie zmian w budżecie gminy. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymał się – 1 radny 
UCHWAŁA  Nr  XXV/177/17 
 

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

Wolne wnioski 
 

Pan Krzysztof Graczyk – radny z Wielgiego - naprawić  pobocza przy skrzyżowaniu drogi  
                                          wojewódzkiej nr 481 z drogą powiatową w miejscowości Wielgie 
w kierunku Stolca. Pomimo  remontu, który został wykonany w miesiącu maju, problem 
nadal występuje. 
 
Pan Andrzej Koziołek – może by zrezygnować z usług prawnych pani Kaśnickiej, a zatrudnić  
                                       pana Staniocha. Były uchwały uchylane przez nadzór Wojewody. 
 



Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – proszę o uściślenie, które uchwały zostały  
                                            uchylone przez nadzór Wojewody. 
 
Pan Andrzej Koziołek – dobrze, ale były uchwały zmieniane. 
 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – ze względu na opinie prawne musieliśmy  
                                           wcześniej podjęte uchwały dostosować do zgłoszonych uwag. 
 
Pan Marcin Stanioch – na dzień dzisiejszy nie mam  propozycji zatrudnienia, jeżeli otrzymam  
                                     taką propozycję to rozważę. Temat jest otwarty, jestem do dyspozycji. 
Na dzień dzisiejszy w Waszym Urzędzie jest zatrudniona moja koleżanka ze względów 
etycznych nie mogę starać się o pracę w Waszym Urzędzie. 
 
Pan Andrzej Koziołek – wstaje pan Sekretarz, który jest osobą niekompetentną i udziela  
                                         odpowiedzi. 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt Gminy – trwa nabór na odnawialne źródła energii. Jest możliwość  
                                    pozyskania środków na trzy elementy : solary, fotowoltaikę oraz 
wymianę pieca na ekologiczny. 
 
Pan Andrzej Koziołek – jeżeli kolega Marcin Stanioch nie wyraził zgody to wycofuję swój  
                                        wniosek. 
W porządku obrad sesji nadzwyczajnej pisać punkt wolne wnioski i zapytania, w porządku 
obrad ujęto tylko wolne wnioski. 
 

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

Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Gminy 
 

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


