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

odbytej w dniu 8 listopada 2017r. 
w godz. 1000 – 1120 

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 
15. Łukasz Pawlik 

 
 
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. 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 XXVI sesji Rady Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołów 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 wykonania budżetu gminy za I półrocze br. 
8. Ustalenie średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego – podjęcie uchwały. 
9. Ustalenie średniej ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego – podjęcie 

uchwały. 
10. Ustalenie podatku od nieruchomości – podjęcie uchwały. 
11. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych – podjęcie 

uchwały. 
12. Zatwierdzenie cen i opłat za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków – podjęcie uchwały. 

13. Ustalenie minimalnych opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń szkolnych w 
szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrówek oraz określenia 
zasad sporządzania umów zawieranych w celu korzystania z tych pomieszczeń – 
podjęcie uchwały. 

14. Podjęcie uchwał w sprawie: 
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w  
   Ostrówku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ostrówku, 
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im.  
  Tadeusza Kościuszki w  Skrzynnie  w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza  
   Kościuszki w Skrzynnie, 
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w  
   Okalewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Okalewie, 
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w  
   Janowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Janowie. 

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

16. Uchwalenie Statutu GOPS w Ostrówku – podjęcie uchwały 
17. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi – podjęcie uchwały. 
18. Zmiany w budżecie gminy – podjęcie uchwały. 
19. Informacja o przedłożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych i 

pracowników Urzędu Gminy. 
20. Wolne wnioski i zapytania. 
21. Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Gminy. 

 

 

 

 



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

Otwarcie obrad XXVI  sesji Rady Gminy 
 

Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy dokonał otwarcia obrad XXVI sesji  
                                             Rady Gminy Ostrówek. Powitał przybyłych radnych, gości 
zaproszonych oraz sołtysów. Obrady są prawomocne, w sesji uczestniczy 15 radnych.  
Ponadto powitał przedstawicieli mediów Pana Michała Kiczkę z Radio Ziemi Wieluńskiej 
oraz Pana Artura Białka – Kulisy Powiatu 
 
 

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?  
 
Pan Andrzej Koziołek – w formie zapytania, praktykujemy w ten sposób, że  to jest pytanie do  
                                         kolegi Przewodniczącego Rady, czy to jest zgodnie z Regulaminem, 
zgodnie ze Statutem odbywanie się po prostu, przede wszystkim sesji takiej jak dzisiaj, gdzie 
uchwalane są stawki podatkowe, czy wykonanie budżetu czy projekt budżetu czy to jest 
zgodnie z Regulaminem, czy w jednym i tym samym dniu można organizować posiedzenie 
Komisji problemowych tj. Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Komisji Oświaty i Komisji 
Budżetowej czy obowiązuje jakiś termin, to w Statucie i Regulaminie mamy niestety zapisane.  
  
Pan Andrzej Wojewoda  - Przewodniczący Rady Gminy – z tego co ja wiem to chodzi o to  
                                           żeby materiały zostały przekazane w odpowiednim terminie.  
 
Pan Andrzej Koziołek – nie tylko materiały. Kolego Przewodniczący, mnie nie chodzi o  
                                       materiały tu chodzi o czas pomiędzy sesją, a komisją i to jeżeli mamy 
Regulamin, jeżeli mamy Statut to musimy przestrzegać, nie ma to że przykładowo nie mam nic 
do pana przewodniczącego czy kogokolwiek niestety musimy ten Regulamin i Statut 
przestrzegać, bo to nas obowiązuje.  
 
Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – sprawozdanie z wykonania budżetu  
                                           gminy oraz projekt budżetu gminy omawiany jest na posiedzeniach 
odpowiednio wcześniej, nigdy nie był opiniowany w dniu kiedy odbywała się sesja na której 
był omawiany powyższy materiał. 
 
Pan Andrzej Koziołek – rozumiem kiedy organizowane są sesje nadzwyczajne, gdzie nie ma  
                                        czasu żeby wcześniej omówić materiał na sesję. Dzisiejszej sesji nie 
będę podważał, żeby mnie źle nie zrozumieć, że ta sesja jest dzisiaj nie ważna, obrady 
dzisiejszej sesji są ważne, ale żeby na przyszłość pamiętać. 



Przewodniczący obrad – jeszcze może głos zabierze Sekretarz 
 
Pan Andrzej Koziołek – kolego Przewodniczący to pytanie było skierowane do pana  
                                       Przewodniczącego, a nie do Sekretarza  
 
Pan Mieczysław Pawlak- Sekretarz Gminy – w sesji uczestniczy 15 radnych…………..  
 
Pan Andrzej Koziołek – kolego to pytanie zadałem przewodniczącemu, nie życzę sobie żeby  
                                       odpowiedzi udzielał Sekretarz na pytanie skierowane do 
Przewodniczącego Rady. 
 
Przewodniczący obrad – od prowadzenia sesji jestem ja i proszę pana Sekretarza o zabranie  
                                        głosu. 
 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – szanowni państwo statut nasz nie wprowadza  
                                             żadnego terminu kiedy mają się odbywać posiedzenia komisji. 
Jest tylko powiedziane że mogą komisje wspólnie obradować tak jak to miało miejsce dzisiaj 
druga rzecz jeżeli np. takie uregulowanie o którym wspomniał kolego Koziołek miało by być 
wprowadzone to jest to możliwe ale to muszą być uchwalone, przyjęte przez komisje zasady 
pracy komisji takich zasad u nas nie ma przyjętych. Więc jeżeli nie ma nie ma podstaw do 
tego aby podważyć to posiedzenie, które dzisiaj miało miejsce. 
 
Pan Andrzej Koziołek – to jest gdzieś zapisane, nie znasz Statutu …….. (Miciu lub misiu ) nie  
                                       znasz  regulaminu.  
 
Pan Czesław Warszawski - Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa – proszę  
                                              państwa myślę, że takich cyrków, a jestem już piątą kadencję nie 
robi się. Ze mną konsultacja z przewodniczącym komisji była prowadzona odnośnie ustalenia 
terminu posiedzenia komisji. Była konsultacja, że robimy wspólne posiedzenie i o której 
godzinie. Ja zgodziłem się i tu nie ma o czym dyskutować. Od lat robiliśmy wspólne 
posiedzenia komisji i jakoś to nikomu nie przeszkadzało.  
 
Pan Andrzej Koziołek – pytałeś się mnie na pewno nie.  
 
Pan Łukasz Pawlik – prosiłbym, żeby wskazać przepis w regulaminie, czy w statucie który  
                                    mówi o tym, że posiedzenie komisji nie może się dzisiaj odbyć , że jest 
to niezgodne ze statutem czy regulaminem, a podważanie tutaj tego, że nie rzetelnie 
podchodzimy do sprawy trochę jest nie fair. 
 
Pan Andrzej Koziołek – chyba z Twojej strony kolego. Jesteś za młody ……  
 
(na sali szum wypowiedzi)  
 
 



WYCI ĄG  ZE  STATUTU  GMINY  
„§37 ust. 1 Komisje rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.” 
„§38 ust. 1 Pracami komisji rady kieruje jej przewodniczący, powoływany i odwoływany 
przez komisję Rady. Do zadań przewodniczącego komisji należy w szczególności: 

1) ustalenie w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Gminy porządku obrad, terminu 
oraz zwołanie posiedzenia komisji: .... 

ust. 7 Szczegółowe zasady działania, w tym odbywanie posiedzeń, obradowania, 
powoływania podkomisji i zespołów, komisja rady ustala we własnym zakresie, działając w 
porozumieniu z Przewodniczącym Rady Gminy, a w przypadku nieustalenia tych zasad 
stosuje odpowiednie przepisy Statutu Gminy.” 
 
Pan Arkadiusz Banaś – żeby zostać radnym trzeba mieć ukończone 18 lat. 
 
Przewodniczący obrad – w punkcie 13 porządku obrad uległ zmianie tytuł uchwały. 
                                        Kto z panów jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Protokoły zostały wyłożone do wglądu, czy są uwagi. 
Jeżeli nie będzie uwag to uważam, że został przyjęty bez uwag. 
 
  

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 – na początku września ogłosiliśmy przetarg  
                                    nieograniczony na przebudowę stacji uzdatniania wody w Ostrówku 
Etap I oraz remont SUW i studni nr 1. Nikt do przetargu nie przystąpił. 
- 17 września odbyło się oficjalne oddanie zmodernizowanej drogi powiatowej przez 
miejscowość Niemierzyn dł. 3.150m. Wartość projektu 5.200 tys. zł z czego gmina i powiat 
dołożyły po 25%, pozostałe 50% z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 
Zadanie wykonała firma Larix z Lublińca, 
- 12 września dokonano odbioru przebudowanej drogi wewnętrznej osiedlowej w 
miejscowości Ostrówek dł. 335m. Przebudowę wykonała firma Usługi Ogólno-Budowlane, 
Jarosław Błach z Pątnowa za kwotę 412.612 zł brutto 
- 3 października złożyliśmy wniosek w ramach Inicjatyw Samorządowych do Zarządu 
Powiatu o ujęcie do realizacji zadania pn. „Budowa chodnika jednostronnego dla pieszych w 
miejscowości Ostrówek do granicy z Rudlicami. Wniosek uzyskał akceptację na odcinku dł. 
200m. Gmina Ostrówek wykona też instalację oświetleniową składającą się z 3 lamp 
hybrydowych na zakręcie w Rudlicach-Ostrówku. 
- na podstawie umowy z firmą Renovo zrealizowane zostało zadanie usunięcia i 
unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrówek. Zadanie zostało 
rozliczone z WFOŚiGW z którego otrzymaliśmy dotację w kwocie 74.682 zł przy udziale 
20% naszych środków. Azbest zabrano ze 104 posesji w ilości 238.762 kg. 
- w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne 
Źródła energii przystąpiliśmy do opracowania wniosku wraz z studium wykonalności i 
audytem energetycznym dla tego zadania. Na dzień dzisiejszy mieszkańcy gminy złożyli 255 
szt. Deklaracji w tym: kolektory słoneczne – 196 szt.;  panele fotowoltaiczne – 123 szt.;  piece 
na biomasę – 59 szt. Łącznie instalacji 378 szt. W dniu wczorajszym podpisaliśmy umowę z 
firmą Instal-Term z Połańca na wizje lokalne i przygotowanie dokumentacji. Termin 20 
grudzień. 
- 27 października ogłosiliśmy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż 3 działek w 
miejscowości Rudlice: 
1) 0,0923 ha  -  26.691 zł brutto 
2) 0,1099 ha – 34.809 zł brutto 
3) 0,1346 ha – 42.681 zł brutto 
Przetarg odbędzie się 12 grudnia o godz. 1000 
- 29 września wystąpiliśmy do Urzędu Wojewódzkiego z wnioskiem o dotację na 
wyposażenie gabinetów profilaktyki podstawowej 6.700 zł x 4 szt. 
- w ramach inicjatyw Samorządowych wystąpiliśmy do Zarządu Powiatu o partycypację w 
kosztach wykonania nakładki asfaltowej na odcinku 600m w miejscowości Skrzynno w 
kierunku Gromadzic (dofinansowanie 75 tys. zł) 
 
 
 



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

Informacja z działalności Komisji 
 
Pan Ryszard Kuźnik – Przewodniczący Komisji Budżetowej – Komisja Budżetowa  
                                    obradowała dzisiaj wspólnie z Komisją Rozwoju Wsi i Rolnictwa. 
Omawialiśmy materiały na dzisiejszą sesję. 
 
 

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

Interpelacje 
 
Pan Tomasz Łukomski – radny z Niemierzyna -  naprawić lampę oświetleniową na zakręcie  
                                      w miejscowości Niemierzyn przy posesji pana Zenona Skibińskiego. 
 
Pan Marek Nawrocki – radny z Woli Rudlickiej – naprawić dziurę na drodze gminnej w  
                                                                                        kierunku Kuźnicy koło pana Benke. 
 
Pan Ryszard Kuźnik – radny z Janowa - obciąć wystające gałęzie drzew i krzaków ,  
                                       naprawić zarwany mostek koło pana Skibińskiego, 
- wymienić drewniane słupy energetyczne w miejscowości Janów – od szkoły w kierunku  
  Państwa Zasina zam. Janów 48. Słupy są stare, sypiące, przy trochę silniejszym wietrze 
mogą się przewrócić (tego obawiają się mieszkańcy Janowa) Stanowią zagrożenie dla 
zdrowia, życia i bezpieczeństwa mieszkańców. 
 
Pan Robert Karbowiak -  naprawić zjazd w pasie drogi krajowej nr 45 na skrzyżowaniu z  
                                         drogą gminną w kierunku Okalewa, 
- zakupić tabliczki z numerami posesji na Babin, Oczyn i Kolonię, 
- naprawić drogę w kierunku Chojen oraz pod lasem. 
 
Pan Andrzej Wojewoda – radny z Okalewa - - uporządkować nawierzchnię drogi powiatowej  
                         w centrum wsi Okalew przy posesji nr 55 i   na zakręcie przy posesji nr 43, 
- skontrolować przepustowość studzienek w centrum miejscowości Okalew. Niedrożne  
  odwodnienie powoduje zalewanie chodnika i jezdni jak również posesji. 
 
Pan Czesław Warszawski – radny z Dymku i Dębca – naprawić drogę w stronę Kopca, w  
                                                                                     stronę pana Placka na Podgaik, 
- lampy na Dębcu, 
- na przyszły rok asfalt w stronę pana Placka. 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – będzie zrobiony projekt. 
 
Pan Czesław Warszawski – chodnik na Dymku na zakręcie przy sklepie jest bardzo potrzebny 



Pan Krzysztof Graczyk – radny z Wielgiego – udrożnić rów koło pana Barańskiego woda  
                                                                             zalewa pola i łąki. 
 
Pan Marcin Stangret – radny z Milejowa – naprawić drogę koło pana Helbika i za panem  
                                                                       Majdą, 
-  obciąć wystające gałęzie drzew przy drodze powiatowej od Janowa do Milejowa oraz  
   ściąć pobocza. 
 
Pan Andrzej Koziołek – radny z Ostrówka – droga od posesji państwa Pogonowicz do  
                                          krajówki to wąwóz, dobrze byłoby ją wywieźć, podwyższyć, tam 
przejechać to tragedia, 
- obciąć gałęzie od szkoły w stronę drogi krajowej, 
- zmodernizować odcinek drogi powiatowej przy posesji państwa Zuzewicz w miejscowości  
  Ostrówek, tak aby odwodnić zalegające zastoiny na zakręcie. 
 
Pan Robert Karbowiak – radny z Okalewa – asfalt cały w błocie w miejscu gdzie wywozi  
                                                                        żwir pan Misiak 
 
Pan Arkadiusz Banaś – radny z Nietuszyny – tak samo jest z drogą, z której korzystał pan  
                                                                         Kitowicz, 
- naprawić drogę w kierunku Niemierzyna, oraz za panem Jaworskim i Zbyszkiem Falisem 
 - zainstalować odcinkowy pomiar prędkości od miejscowości Gwizdałki do końa  
   miejscowości Nietuszyna, 
- wyrównać  oraz uzupełnić ubytki  w poboczach w miejscowości Nietuszyna – droga  
   krajowa nr 45 
 
Pan Piotr Banaś – radny ze Skrzynna -  ściąć pobocza przy drodze powiatowej od drogi  
                                                                wojewódzkiej nr 481 od Dębca do Skrzynna. 
 

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

Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 
 
 
Przewodniczący obrad – informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze br. Wszyscy  
                                        radni otrzymali w ustawowym terminie. Czy są pytania uwagi. 
 
Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – przedstawiła opinię Regionalnej Izby  
                                                                         Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu 
gminy za I półrocze. 
 
Przewodniczący obrad – nie zgłoszono uwag i zapytań. Informacja z wykonania budżetu  
                                         gminy za I półrocze została przyjęta bez uwag. 
 



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

Ustalenie średniej ceny skupu żyta dla 
celów podatku rolnego 

 
Przewodniczący obrad – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 18  
                                          października 2017r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 
kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 ogłosił, 
że średnia cena skupu żyta wyniosła 52,49 zł za 1q (podwyższenie o 0,1%). W 2017 roku 
średnia cena wynosiła 52,44 zł za 1 q. 
Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego będzie wynosił  131,23 zł. 
Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych Pan Wójt przesłał propozycję stawki ceny żyta tj. 52,49 
zł (cenę ogłoszoną przez Prezesa GUS) do Prezesa Zarządu Izby Rolniczej Województwa 
Łódzkiego  
Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego nie wniósł uwag do proponowanej przez 
Wójta stawki żyta dla celów obliczenia podatku rolnego. 
Komisje pozytywnie zaopiniowały propozycję przedstawioną przez Pana Wójta. 
  
Kto z Panów radnych jest za przyjęciem propozycji przedstawionej przez Pana Wójta  
tj  żeby przyjąć cenę żyta opublikowaną w komunikacie Prezesa GUS tj. 52,49 zł? 
 
 Za głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Przyjmując stawkę ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS nie podejmujemy uchwały. 
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Ustalenia średniej ceny sprzedaży 
drewna dla celów podatku leśnego 

 
Przewodniczący obrad – podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość  
                                        pieniężną 0,22 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży 
drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok 
podatkowy. Cena drewna ogłoszona w komunikacie przez Prezesa GUS wynosi 197,06 zł za 
1 m3. 
Komisje pozytywnie zaopiniowały propozycję przedstawioną przez Pana Wójta. 
 
Kto z Panów radnych jest za przyjęciem propozycji przedstawionej przez Pana Wójta  
tj  żeby przyjąć cenę drewna opublikowaną w komunikacie Prezesa GUS tj. 197,06 zł? 
 
 



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

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

Ustalenie podatku od nieruchomości 
 

Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – w przygotowanym projekcie uchwały w  
                                           sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 
2018 rok stawki zostały zwiększone o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych o 1,9% 
Stawki te corocznie podlegają zmianie na następny rok podatkowy, w stosunku 
odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług w okresie pierwszego półrocza roku, w 
którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. 
 
Pan Arkadiusz Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                                                 sprawie  ustalenia podatku od nieruchomości. 
 
Przewodniczący obrad – kto z Panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 1 radny 
Wstrzymało się – 0 
 
UCHWAŁA  Nr XXVI/178/17 
 

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

Podatek od środków transportowych 
 
Przewodniczący obrad – Minister Finansów ogłasza w drodze obwieszczenia, stawki podatku  
                                        od środków transportowych, obowiązujące w następującym roku 
podatkowym. Górne stawki podatku od środków transportowych corocznie podlegają 
podwyższeniu bądź obniżeniu na każdy rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika 
wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych. 
W projekcie uchwały na 2018 rok dokonano technicznego przeliczenia stawek 
obowiązujących w 2016 i 2017 roku o wskaźnik wzrostu 1,9% 
 
 
 
  



Pan Arkadiusz Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                       sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych. 
 
Przewodniczący obrad – kto z Panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
UCHWAŁA  Nr XXVI/179/17 
 

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

Zatwierdzenie cen i opłat za zbiorowe dostarczanie wody 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

 
Pan Ryszard Turek – Wójt – po przeprowadzonej kalkulacji stawki 1 m3 wody proponuję 2,41  
                                               zł za 1m3 wody. Za ścieki stawka z kalkulacji wychodzi 7,71 zł. 
Proponuję taką samą stawkę za wodę i ścieki. 
 
Przewodniczący obrad – temat był omawiany na posiedzeniu komisji. Uwag nie zgłoszono. 
 
Pan Arkadiusz Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                    sprawie zatwierdzenia cen i opłat za zbiorowe dostarczanie wody i 
zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
 
Przewodniczący obrad – kto z Panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 1 radny 
Wstrzymał się – 1 radny 
 
UCHWAŁA  Nr XXVI/180/17 
 

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

Zasad korzystania i ustalenia opłat za najem lub dzierżawę 
pomieszczeń szkolnych w jednostkach oświatowych, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrówek 
 

Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – projekt uchwały został dostosowany do zaleceń  
                                             które otrzymaliśmy od Wojewody Łódzkiego. 
 



Przewodniczący obrad – czy są pytania. 
 
Pan Arkadiusz Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                       sprawie zasad korzystania i ustalenia opłat za najem lub dzierżawę 
pomieszczeń szkolnych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Ostrówek 
 
Przewodniczący obrad – kto z Panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały ? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
UCHWAŁA  Nr XXVI/181/17 
 

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

Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej w Ostrówku 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ostrówku 

 
Pan Arkadiusz Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                      sprawie stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej Szkoły 
Podstawowej w Ostrówku w ośmioletnią Szkołę Podstawową 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 XXVI/182/17 
 
 
Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej im. Tadeusz Kościuszki w 

Skrzynnie 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Skrzynnie 

 
Pan Arkadiusz Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                      sprawie stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej Szkoły 
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Skrzynnie  w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 
Tadeusza Kościuszki w Skrzynnie 
 



Przewodniczący obrad - kto z Panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały ? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
UCHWAŁA  Nr XXVI/183/17 
 

Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej w Okalewie 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Okalewie 

 
Pan Arkadiusz Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                      sprawie stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej Szkoły 
Podstawowej w Okalewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Okalewie 
 
Przewodniczący obrad - kto z Panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały ? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
UCHWAŁA  Nr XXVI/184/17 
 

Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej w Janowie 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Janowie 

 
Pan Arkadiusz Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                      sprawie stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej Szkoły 
Podstawowej w Janowie  w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Janowie 
 
Przewodniczący obrad - kto z Panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały ? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
UCHWAŁA  Nr XXVI/185/17 
 
 
 
 



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

Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

na lata 2017-2022 
 

Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – program ten został uzupełniony zgodnie z  
                                         zaleceniami otrzymanymi z ŁUW Wydziału Polityki Społecznej. 
 
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 – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
UCHWAŁA  Nr XXVI/186/17 
 

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

Uchwalenie Statutu Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Ostrówku 

 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – pani Irena Barańska Kierownik GOPS w  
                                           Ostrówku przygotowała projekt Statutu GOPS, który został 
dostosowany do obowiązujących przepisów. 
 
Pan Arkadiusz Banaś – przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia 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 XXVI/187/17 
 
 



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

Przyjęcie rocznego programu współpracy Gminy Ostrówek 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3  
 

Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – mamy uchwalony wieloletni program  
                                            współpracy, po ostatniej kontroli RIO otrzymaliśmy zalecenie, 
żeby każdego roku przyjmować program na okresu roku kalendarzowego i wskazywać kwotę 
środków będącą do dyspozycji w danym roku. 
 
Pan Arkadiusz Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                    sprawie przyjęcie rocznego programu współpracy Gminy Ostrówek z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3  
 
Przewodniczący obrad - kto z Panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały ? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
UCHWAŁA  Nr XXVI/188/17 
 

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

Zmiany w budżecie gminy 
 

Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – omówiła projekt zmian w budżecie gminy. Do  
                                          budżetu należy wprowadzić środki wpłacane przez mieszkańców 
gminy na odnawialne źródła energii. 
 
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 – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
UCHWAŁA  Nr XXVI/189/17 
 



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

Informacja o przedłożonych oświadczeniach majątkowych 
 

Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy - wszyscy radni pracownicy oraz                                                          
kierownicy jednostek „Oświadczenia   majątkowe” za 2016 rok złożyli w terminie i  nie 
stwierdzono w nich nieprawidłowości . 

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

Wolne wnioski i zapytania 

Przewodniczący obrad – zbliża się 11 listopada, przypominam o wzięcie udziału w  
                                          uroczystości pocztu sztandarowego.  
Sesja grudniowa uchwalająca budżet gminy na 2018 rok odbędzie się 28 grudnia 2017r. 
 

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

Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Gminy 
 

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

 
 
 
 


