
PROTOKÓŁ  XXVII/17 
z sesji Rady Gminy Ostrówek 

odbytej w dniu 28 grudnia 2017r. 
w sali narad Urzędu Gminy w Ostrówku 

w godz. 1200 – 1300  
 

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. Leszek Bak – radny Rady Powiatu Wieluńskiego 

 
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 
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Otwarcie obrad XXVII  sesji Rady Gminy 
 

Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy dokonał otwarcia obrad XXVII sesji  
                                             Rady Gminy Ostrówek. Powitał przybyłych radnych, gości 
zaproszonych oraz sołtysów.  
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============= 

Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji 
 
Przewodniczący obrad – projekt porządku obrad wszyscy radni otrzymali, czy są pytania,  
                                        uwagi?  Nie widzę. Kto z panów radnych jest za przyjęciem 
przedstawionego porządku obrad? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Protokół został wyłożony do wglądu, czy są uwagi. 
Jeżeli nie będzie uwag to uważam, że został przyjęty bez uwag. 
 
Proponowany  porządek  obrad  : 

1. Otwarcie obrad XXVII 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. Zmiany w budżecie gminy – podjęcie uchwały. 
8. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek – podjęcie uchwały. 
9. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wieluńskiemu przy realizacji zadania pn. 

„Cienki dywanik – droga powiatowa Nr 4537E  w miejscowości Skrzynno”  – 
podjęcie uchwały. 

10. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek – podjęcie uchwały. 
11. Uchwalenie budżetu Gminy Ostrówek na 2018 rok: - opinia RIO; opinia Komisji; 

podjęcie uchwały. 
12. Uchwalenie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 

rok – podjęcie uchwały. 
13. Uchwalenie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok – podjęcie uchwały. 
14. Zmiany w Statucie GOPS – podjęcie uchwały. 



15. Określenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich 
pobierania – podjęcie uchwały. 

16. Wolne wnioski i  zapytania. 
17. Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Gminy. 
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Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
 

Przewodniczący obrad – do Komisji Uchwał i Wniosków proponuję powołać radnych :  
                                         Łukasza Pawlika, Tomasza Łukomskiego oraz Piotra Banasia. 
Kto z panów jest za powołaniem Komisji Uchwał i Wniosków w przedstawionym składzie? 
 
Za głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
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Informacja z działalności Wójta 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt Gminy – w związku z przejściem na emeryturę Dyrektora  
                                        Gimnazjum Pani Magdaleny Majda chciałem w imieniu własnym jak 
i wszystkich samorządowców złożyć serdeczne podziękowania za sumienną i rzetelną pracę, 
zaangażowanie i wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych. Życzymy dużo zdrowia, 
pomyślności żeby na emeryturze spełniały się wszystkie marzenia. 
 
Życzenia złożyli Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy oraz Pan Andrzej 
Koziołek – Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
 
Pani Magdalena Majda – dziękuję za złożone podziękowania. 40 lat minęło jak jedna chwila,  
                                            a te 16 lat pracy w Gimnazjum wspominam bardzo miło. Jest mi 
bardzo miło że państwo mnie tutaj dzisiaj zaprosili (przepraszam ale to jest bardzo 
wzruszający moment). 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt Gminy – 9 października rozliczyliśmy dotację z WFOŚiGW za  
                           demontaż i zbiórkę eternitu z posesji. Kwota dofinansowania to 68.365 zł. 
Rozliczona została także kwota dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Gruntów 
Rolnych na budowę drogi osiedlowej w Ostrówku w kwocie 40 tys. zł. 



2)  za dotację z Urzędu Marszałkowskiego zakupiono dla jednostek OSP: 
    - rozpieracz kolumnowy dla jednostki OSP Ostrówek, 
     - piłę do drewna dla jednostki OSP Okalew 
3)  18 grudnia wysłaliśmy zapytanie ofertowe do trzech firm na opracowanie zbiorczej  
      dokumentacji technicznej montażu instalacji Odnawialnych  Źródeł Energii 193 szt 
instalacji solarnych, 132 szt. Kotłów na biomasę, 61 szt. instalacji fotowoltaicznych na 
posesjach biorących udział w projekcie pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Ostrówek 
wraz ze studium wykonalności, dokumentacją aplikacyjną oraz analizą finansową 
4)  pracownicy gospodarczy Urzędu Gminy w przerwach między opadami naprawiali drogi  
     żużlem pozyskanym z Ciepłowni z Wielunia 
5) zamówiliśmy dodatkowe znaki kierunkowe na Bolków, Nietuszyna, Ostrówek, Rudlice i  
    Okalew 
6)  15 grudnia otrzymaliśmy uzasadnienie wyroku z 30 listopada 2017r. – pod rozpatrzeniu  
     skargi rolników Janowa i Milejowa na uchwałę z 26 kwietnia 2017r. w sprawie studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrówek. 
Wobec istotnego naruszenia zasad sporządzania studium WSA stwierdził jego nieważność w 
całości. 
Główne zarzuty to: 
- rozbieżności pomiędzy częścią tekstową, a graficzną studium w zakresie dotyczącym   
   projektowanej linii kolejowej, 
- wadliwie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko związane z naruszeniem  
  Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry oraz pominięcie w prognozie  
   oddziaływania na środowisko oddziaływania na ludzi i powietrze projektowanej  
  eksploatacji złoża „Złoczew”, 
- uchylenie się przez organ od należytej oceny uwag formułowanych w toku postępowania z  
  udziałem społeczeństwa, 
- brak uzasadnienia lokalizacji zwałowiska. 
Sąd nie przychylił się natomiast do zarzutów dotyczących procedury powiadamiania radnych 
oraz dostarczania materiałów na sesję. 
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Informacja z działalności Komisji 
 

Pan Ryszard Kuźnik – Przewodniczący Komisji Budżetowej – 21 grudnia wszystkie komisje  
                                       odbyły wspólne posiedzenie. Zaopiniowaliśmy projekt budżetu na 
2018 rok oraz omówiliśmy poszczególne materiały wraz z projektami uchwał przygotowane 
na dzisiejszą sesję Rady Gminy. Szczegółowo omówiliśmy projekt Wieloletniej Prognozy 
oraz projekt budżetu gminy na 2018 rok. 
Przedłożony projekt budżetu zaopiniowaliśmy pozytywnie. 
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Interpelacje radnych 
 
Pan Piotr Banaś – radny ze Skrzynna – nie świeci jedna lampa na początku Karpat. 
 
(interpelacja po sesji została zgłoszona telefonicznie) 
 
Pan Krzysztof Graczyk – radny z Wielgiego – w imieniu swoim jak wszystkich strażaków z  
                                           jednostki OSP w Wielgiem chciałem serdecznie podziękować panu 
wójtowi oraz wszystkim radnym za zakup nowego wozu bojowego dla naszej jednostki.  
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Zmiany w budżecie gminy 
 
Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – omówiła proponowane zmiany w budżecie  
                                  gminy na 2017 rok oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
 
Pan Łukasz Pawlik – 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 w sprawie zmian w budżecie gminy? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymał się – 1 radny 
UCHWAŁA  Nr  XXVII/190/17 
 

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek 
 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek. 
 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                      zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Ostrówek? 
 



Za przyjęciem głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 1 radny 
Wstrzymał się – 1 radny 
UCHWAŁA  Nr  XXVII/191/17 
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Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wieluńskiemu przy realizacji 
 zadania pn. „Cienki dywanik – droga powiatowa Nr 4537E   

w miejscowości Skrzynno”   
 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                   udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wieluńskiemu przy realizacji 
zadania pn. „Cienki dywanik – droga powiatowa Nr 4537E  w miejscowości Skrzynno”   
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Wieluńskiemu przy realizacji zadania pn. „Cienki dywanik – droga powiatowa Nr 4537E  w 
miejscowości Skrzynno? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymał się – 1 radny 
UCHWAŁA  Nr  XXVII/192/17 
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Uchwalenie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Ostrówek 

 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                   uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Ostrówek? 
 
Za przyjęciem głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 2 radnych 
Wstrzymało się –  
UCHWAŁA  Nr  XXVII/193/17 
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Uchwalenie budżetu Gminy Ostrówek na 2018 rok 
 

Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – przedstawiła opinię Regionalnej Izby  
                                                                       Obrachunkowej. 
 
Przewodniczący obrad – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu. 
 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                                             uchwalenia budżetu Gminy Ostrówek na 2018 rok. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrówek na 2018 
rok? 
 
Za przyjęciem głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 1 radnych 
Wstrzymał się – 1 radny 
UCHWAŁA  Nr  XXVII/194/17 
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Uchwalenie Gminnego Programu Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2018 rok 

 
Pan Łukasz Pawlik –Komisja Uchwał i Wniosków -  przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                  uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2018 rok. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 radnych 
Wstrzymało się – 0 radny 
UCHWAŁA  Nr  XXVII/195/17 
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Uchwalenie Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok 

 
Pan Łukasz Pawlik –Komisja Uchwał i Wniosków -  przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                            uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 radnych 
Wstrzymało się – 0 radny 
UCHWAŁA  Nr  XXVII/196/17 
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Zmiany w Statucie GOPS 
 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – został wprowadzony Program „Opieka 75+”.  
                                           Społeczeństwo nasze starzeje się. Jedną z form wspierania osób 
starszych są usługi opiekuńcze, w tym również usługi specjalistyczne, których głównym 
celem jest pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych oraz zapewnienie 
kontaktów z otoczeniem. 
Świadczenie usług opiekuńczych jest zadaniem własnym gminy, finansowanym ze środków 
własnych gminy.  
Gminy mogą liczyć na wsparcie finansowe  Programu  w formie dotacji celowej z budżetu 
państwa, której wysokość nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania. 
 
Pan Arkadiusz Banaś – radny z Nietuszyny – czy GOPS będzie mógł starać się o zwrot  
                                                               kosztów zatrudnienia opiekunki środowiskowej? 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie GOPS w 
Ostrówku? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 radnych 
Wstrzymało się – 0 radny 
UCHWAŁA  Nr  XXVII/197/17 
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Określenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 

 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                  określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 radnych 
Wstrzymało się – 0 radny 
UCHWAŁA  Nr  XXVII/198/17 
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Wolne wnioski i zapytania 
 
Pan Andrzej Koziołek – radny z Ostrówka – dobrze byłoby gdybyśmy wszyscy  
                                      samorządowcy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie. Mamy na sali 
pamiątkowe zdjęcie z poprzednich kadencji. 
 
Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił pismo które skierował  
                                          do pań i panów Sołtysów Pan Jan Tobiasz Prezes Stowarzyszenia 
Sołtysów.  Stowarzyszenie Sołtysów pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego 
jest organizatorem 11 marca Dnia Sołtysa Województwa Łódzkiego w 2018 roku w hali 
sportowej w Buczku. (pismo stanowi załącznik do protokołu) 
                       Przewodniczący obrad przedstawił pismo, które wpłynęło z Gminy Rząśnia 
oraz z Sulmierzyc w sprawie protestu przeciwko projektowi ustawy o Polskiej Agencji 
Geologicznej.  
 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – Rady tych miejscowości podjęły stosowne  
                                         uchwały, wyrażając swój pogląd na temat proponowanych zmian w 
ustawie. Decyzja w tej sprawie należy do panów radnych, czy będziemy się tym tematem 
zajmować, czy też nie. 
 
Pan Marcin Stangret – radny z Milejowa – czy to nas do końca dotyczy? 



Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – tutaj chodzi o zmianę przepisów prawa. 
 
Pan Andrzej Koziołek – radny z Ostrówka – nie jest to adekwatne do rzeczywistości. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za tym żeby Rada Gminy zajęła się tym  
                                        tematem na następnej sesji i wypowiedziała się w formie uchwały 
wyrażając swoją wolę? 
 
Za głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 2 radnych 
Wstrzymało się – 0 radnych 
 
Pan Łukasz Pawlik – radny z Ostrówka – czy są prowadzone rozmowy odnośnie dzierżawy  
                                                                     lamp oświetleniowych? 
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Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Gminy 
 
Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – dokonał zamknięcia obrad XXVII  
                                           sesji Rady Gminy. Podziękował przybyłym radnym, sołtysom oraz 
gościom zaproszonym. 
 
 
Na tym protokół zakończono 
 
Protokołowała 
Urszula Giełzak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


