
P r o t o k ó ł   XXVIII/18 
z sesji Rady Gminy Ostrówek 

odbytej w dniu 19 lutego 2018r. 
w sali narad Urzędu Gminy w Ostrówku 

 
 
W sesji uczestniczyło 13 radnych wg załączonej listy obecności 
 

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

 
Nieobecni radni - Robert Karbowiak i Arkadiusz Banaś 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli 

1. Ryszard Turek    - Wójt Gminy 
2. Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy 
3. Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy 

 
Proponowany porządek obrad : 

1. Otwarcie  obrad  XXVIII sesji  Rady  Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu i sposobu  
       powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ostrówek. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi oraz udzielenia  
pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Gminy Ostrówek przed sądami 
administracyjnymi. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy 
Ostrówek wyrażającego protest przeciw projektowi ustawy o Polskiej Agencji 
Geologicznej. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w 
zakresie prac społecznie użytecznych w Gminie Ostrówek na rok 2018. 



8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. 
9.  Wolne wnioski i zapytania. 
10. Zamknięcie  obrad XXVIII sesji  Rady  Gminy. 

 

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

Otwarcie obrad XXV sesji  
 
Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – dokonał otwarcia obrad XXVIII  
                                            sesji Rady Gminy zwołanej zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – na wniosek Wójta. Powitał przybyłych oraz 
stwierdził prawomocność obrad.  
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=============== 

Przyjęcie porządku obrad 
 
Przewodniczący obrad – porządek obrad – porządek obrad wszyscy radni otrzymali. Czy są  
                                                                     pytania, uwagi.  
 
Pan Andrzej Koziołek – nie mamy wszystkich materiałów, nie otrzymaliśmy wyroku  
                                        Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi na 
uchwałę w sprawie uchwalonego studium. 
 
Przewodniczący obrad – my dzisiaj w porządku obrad będziemy rozpatrywać skargę  
                                         Prokuratora Okręgowa w Sieradzu na Uchwałę Nr VII/43/2011 
Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i 
odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ostrówek. 
 
Pan Andrzej Koziołek –  my nie otrzymaliśmy wyroku….  Nie mamy wszystkich materiałów. 
 
Przewodniczący obrad – wszyscy radni otrzymali wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję  
                                         komplet dokumentów.  
 
Kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad? 
 
Za przyjęciem głosowało – 11 radnych 
Przeciw – 2 radnych 
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, 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 – 13 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
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================ 

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie trybu i sposobu powoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Gminie Ostrówek 
 

Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – odnośnie skargi złożonej przez Prokuratora  
                                           W 2011 roku Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie trybu i 
sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie 
Ostrówek w świetle obowiązującego prawa. Takie uchwały podjęło wiele gmin. 
Od tamtego czasu zmieniła się wykładnia przepisów, w uchwale nie można powtarzać 
zapisów zawartych w ustawie. 
W przygotowanym projekcie uchwały wykreślamy te zapisy, które znajdują się w ustawie. 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – w piątek 16 lutego 2018r. dowiedzieliśmy się, że wyrok w  
                                                   sprawie unieważnienia studium został uprawomocniony z datą 
23 stycznia 2018 r. 
 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały  
                                   zmieniającej Uchwałę Nr VII/43/2011 Rady Gminy Ostrówek w 
sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 
w Gminie Ostrówek. 
 
Przewodniczący obrad – czy są pytania, nie widzę. Kto z panów radnych jest za przyjęciem  
                                         przedstawionego projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 
VII/43/2011 Rady Gminy Ostrówek w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 
członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ostrówek. 
 
 



Za przyjęciem uchwały głosowało – 11 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 2 radnych 
UCHWAŁA  Nr XXVIII/199/18 
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================== 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi 
na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi 

oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Gminy przed sądami 
administracyjnymi 

 
Przewodniczący obrad – wszystkie materiały do tego punktu porządku obrad wszyscy radni  
                                          otrzymali wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję. Czy są pytania 
do tego punktu, nie widzę. Proszę Komisję Uchwał  i  Wniosków o przedstawienie projektu 
uchwały. 
 
Pan Łukasz Pawlik – 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 przed sądami administracyjnymi. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 11 radnych 
Przeciw – 1 radny 
Wstrzymał się – 1 radny 
UCHWAŁA Nr XXVIII/200/18 
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=============== 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska  
Rady Gminy Ostrówek wyrażającego protest przeciw 
projektowi ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej 

 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – na sesji, która odbyła się w dniu 28 grudnia  
                                           2017 roku radni w drodze głosowania wypowiedzieli się, żeby na 
następną sesję przygotować stosowny projekt uchwały. 
 
Pan Andrzej Koziołek – panie Sekretarzu to nie był wniosek Rady Gminy tylko gminy. 
 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – wniosek przegłosowali radni na sesji. 
 



Pan Andrzej Koziołek – dlaczego mówisz, że wniosek padł z sali  
 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – na sesji w dniu 28 grudnia 2017 roku  
                                            Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pismo, które wpłynęło z 
Gminy Rząśnia oraz Sulmierzyce w sprawie protestu przeciwko projektowi ustawy o Polskiej 
Agencji Geologicznej. 
Ja byłem zobowiązany do przygotowania projektu uchwały. Na dzień dzisiejszy nas ta ustawa 
nie dotyczy, ale jeżeli będzie kopalnia wtedy będzie ta ustawa dla nas krzywdząca. 
 
Pan Andrzej Koziołek – co ta uchwała nam da. 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – my w przyszłości jako gmina górnicza przez 3 lata  
                                               korzystalibyśmy z opłaty eksploatacyjnej. Zmiana ustawy 
geologicznej spowoduje zmianę wysokości środków jakie będą otrzymywały gminy. 
 
Pan Andrzej Koziołek – do której kategorii gmin będziemy zaliczeni. 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – z opłaty eksploatacyjnej korzystać będziemy 2-3 lata, natomiast   
                                    podatek od nieruchomości będą nam płacić przez około 30 lat.  
 
Pan Marcin Stangret – nas w tej chwili ta ustawa nie dotyczy. Gminie Sulmierzyce czy  
                                    Rząśnia chodzi o to żeby faktycznie te pieniądze nie były zabierane im. 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – mieliśmy kontrolę z Izby Skarbowej, nie złożyliśmy sami sobie  
                                               deklaracji na drogi wewnętrzne z tego tytułu w 2020 roku 
będziemy mieli pomniejszoną subwencję. 
 
Pan Andrzej Koziołek – powiat przejął drogi i dostaje subwencje. Zabrał te drogi, które                             
                                        wybudowały gminy. Wiele dróg wymaga remontu. 
 
Pan Łukasz Pawlik – powinniśmy poprzeć ten wniosek, bo jeżeli powstanie kopalnia to  
                                   wówczas opłata eksploatacyjna też będzie nas dotyczyć. Opłata 
eksploatacyjna powinna wyrównywać niedogodności jakie niesie za sobą kopalnia. 
 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                 przyjęcia stanowiska Rady Gminy Ostrówek wyrażającego protest 
przeciw projektowi ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                       uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Ostrówek 
wyrażającego protest przeciw projektowi ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej? 
 
 
 



Za przyjęciem głosowało – 11 radnych 
Przeciw – 2 radnych 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA  Nr XXVIII/201/18 
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Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia rocznego 
planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych 

w Gminie Ostrówek na rok 2018 
 

Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – prace społecznie użyteczne są kontynuowane  
                                             od 2005 roku, te prace skierowane są do osób bez prawa do 
zasiłku, ale mogą skorzystać ze wsparcia z GOPS. Prace te są płatne i można uzyskać zasiłek 
z GOPS. Potrzeby te muszą być określone w formie uchwały. 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – zawsze otrzymywaliśmy więcej osób w tym roku jest o wiele  
                                                 mniej.  
 
Pan Andrzej Koziołek – bogatym daje się dużo pieniędzy, a biednym wiatr w oczy wieje. Z  
                                        czego Ci ludzie mają żyć. 
 
Pan Łukasz Pawlik – czy te 6 osób, to są osoby wytypowane z naszej gminy? 
 
Pan Ryszard Turek – nazwiska tych osób ma Kierownik GOPS. 
 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                 rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia rocznego 
planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych  w Gminie Ostrówek na rok 2018. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                        uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało -13 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA  Nr XXVIII/202/18 
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Zmiany w budżecie gminy 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – firma VISION zajmuje się modernizacją,  
                                         zakładaniem opraw świetlnych ledowych. Firma ta gratisowo 
zrobiła audyt budynku Szkoły Podstawowej w Ostrówku bez Przedszkola. Koszt modernizacji 
opiewa na kwotę 70 tys. zł. Zdaniem firmy koszt zwraca się w ciągu 2,5 roku. 
 Owszem ten zwrot byłby możliwy, ale w przeciągu 5 lat, tak wynika z naszych wyliczeń. 
Jeżeli dołączylibyśmy Przedszkole to musielibyśmy dopłacać i wówczas nie jest możliwe 
żeby ten koszt zwrócił się nawet w przeciągu 5 lat. 
Gwarancja jest 5 lat. 
Czy taka modernizacja jest potrzebna na tym obiekcie, co do trwałości żarówek też są różne 
opinie. 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – szukaliśmy oszczędności, firma ta do obliczeń przyjęła  
                                               doświetlenie pomieszczeń przez 10 godzin dziennie. Po 
dokonaniu szczegółowej analizy uważamy, że to nie jest tak jak nam firma przedstawiła. 
Dlatego prosimy Wysoką Radę o wypowiedzenie się w tym temacie, gdyż na początek 
musielibyśmy wydać 70 tys. zł. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za tym żeby przystąpić do modernizacji  
                               oświetlenia tj. wymiany na ledowe w Szkole Podstawowej w Ostrówku? 
 
Za wprowadzeniem inwestycji głosowało – 0 
Przeciw – 12 radnych 
Wstrzymał się – 1 radny 
 
Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – omówiła proponowane zmiany w budżecie  
                                                                         gminy. Otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa 
Finansów w sprawie zmniejszenia wysokości subwencji. Ponadto musimy zakupić nowy 
PSION, a to jest zakup inwestycyjny. 
 
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? 
 
Za przyjęciem głosowało – 12 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymał się – 1 radny 
UCHWAŁA  Nr XXVIII/203/18 
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Wolne wnioski i zapytania 
 
Pan Czesław Warszawski – czemu tak się stało, że z tytułu zadłużenia dla Gminnej Spółki  
                                               Wodnej mieszkańcy zostali oddani pod firmę windykacyjną? 
 
Pan Tomasz Łukomski – Zarząd Spółki podjął decyzję, żeby ściągnąć wszystkie zaległości,  
                                           dlatego sprawę przekazano firmie windykacyjne. 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – należy rozróżnić Komornika od firmy windykacyjnej. W 2014  
                                            roku na walnym Gminnej Spółki Wodnej została podjęta uchwała 
o obciążeniu na rzecz Spółki Wodnej działkowiczów kwotą 5 zł. Ludzie o tym nie wiedzieli. 
Teraz wszystko skupiło się na gminie, w terenie mówi się że gmina za tym stoi, a tak nie jest.  
Rozmawiałem z Panem Prezesem Gminnej Spółki Wodnej teraz w pierwszej kolejności 
należy przygotować uchwałę na sesję o dotowaniu Spółki Wodnej, zrobić repartycje, oraz 
razem z nakazami płatniczymi  wysyłać powiadomienia o wysokości opłaty na rzecz Gminnej 
Spółki Wodnej. 
 
Pan Andrzej Koziołek – sam odebrałem sporo telefonów w sprawie Spółki Wodnej. Nigdy nie  
                                        miałem zaległości wobec Spółki Wodnej. Czy w Statucie Spółki jest 
zapis w jaki sposób należy ściągać zaległości? 
Mnie mieszkańcy pytali czy zajmowaliśmy się sprawą Spółki Wodnej. Czy Zarząd czy Walne 
mógł podjąć taką decyzję, żeby sprawę przekazać firmie windykacyjnej. 
 
Pan Marcin Stangret – czy można wypisać się ze Spółki Wodnej? Jak ja mam płacić za coś co  
                                      nie jest zmeliorowane, rowy są zanieczyszczone.  
 
Pan Tomasz Łukomski – GSW utrzymuje się ze składek oraz pozyskanych dotacji i w ramach  
                                         tych środków realizowane są inwestycje.  
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============ 

Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Gminy 
 

Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – podziękował wszystkim radnym za  
                                            przybycie. Dokonał zamknięcia obrad XXVIII sesji Rady Gminy 
Ostrówek. 
 
Na tym protokół zakończono 
 
Protokołowała 
Urszula Giełzak 
insp. ds. samorządowych 


