
P R O T O K Ó Ł  XXX/2018 
z sesji Rady Gminy Ostrówek 
odbytej w dniu 17 maja 2018r. 

w Sali narad Urzędu Gminy w Ostrówku 
 

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. Lidia Pawlak – insp. ds. księgowości budżetowej 
2. Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy 

 

Proponowany porządek obrad : 

1. Otwarcie  obrad  XXX sesji  Rady  Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia  
       poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia  
      wynagrodzenia za inkaso z tytułu podatków stanowiących dochody Gminy. 
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. 
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2018-2028. 
7.  Wolne wnioski i zapytania. 
8. Zamknięcie  obrad XXX sesji  Rady  Gminy. 

 

 
 
 



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

Otwarcie  obrad  XXX sesji  Rady  Gminy 
 
Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – dokonała otwarcia XXX sesji Rady  
                                          Gminy Ostrówek zwołanej zgodnie  z art. 20 ust. 3 ustawy o 
samorządzie gminnym - na wniosek Pana Wójta. Powitał przybyłych radnych oraz gości 
zaproszonych. 
Stwierdził prawomocność obrad. 
 

P  u  n  k  t     2 
================ 

Przyjęcie porządku obrad 
 
Przewodniczący obrad – proponowany porządek 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 
 

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

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
 
Przewodniczący obrad – do Komisji Uchwał i Wniosków proponuję Panów radnych  Łukasza  
                                         Pawlika, Piotra Banasia oraz Tomasza Łukomskiego. Czy są inne 
kandydatury, jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. 
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 
================ 

Zmiana uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze 
inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia  

za inkaso z tytułu podatków stanowiących dochody Gminy 
 

Przewodniczący obrad – dotychczasowa Pani Sołtys z Okalewa złożyła rezygnację z pełnienia  
                                         funkcji sołtysa, w związku z tym 26 kwietnia 2018r. odbyło się 
zebranie wiejskie w Okalewie. Na sołtysa został wybrany Pan Jacek Banaś, w związku z tym 
należy dokonać zmiany inkasenta. 
 
Pan Piotr Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały zmieniającej  
                               uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze   inkasa oraz 
wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso z tytułu podatków 
stanowiących dochody Gminy. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                        uchwały? 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA  Nr XXX/212/18 
 

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

Zmiany w budżecie gminy 
 

Pani Lidia Pawlak – insp. ds. księgowości budżetowej – omówiła proponowane zmiany w  
                                 budżecie  gminy. 
 
Pan Piotr Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                             zmian w budżecie gminy. 
 
Przewodniczący obrad – czy są pytania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem  
                                         przedstawionego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie 
gminy? 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA  Nr XXX/213/18 
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============ 

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Ostrówek na lata 2018-2028 

 
Pani Lidia Pawlak – insp. ds. księgowości budżetowej – w tym projekcie uchwały zostały  
                                 zaktualizowane  kwoty wynikające ze zmian w budżecie gminy. 
 
Pan Andrzej Koziołek – nie wiem kto to opracował na pewno nie wójt i nie sekretarz chodzi o  
                                       prognozowanie, wiadomo wszyscy zapoznali się z tym mówi się o 
dochodach z kopalni, ale to jest tylko prognoza czy tą prognozę powinniśmy podejmować w 
formie uchwały. 
 
Pan Andrzej Koziołek –  nie pamiętam jestem tyle lat radnym, żeby prognozy były na  
                                        10 lat opracowana. 
 
Pani Lidia Pawlak – ale to nie jest pierwszy raz 
 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – była zmiana ustawy o finansach publicznych i  
                                            to ustawa nam narzuciła opracowanie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej . To że to jest prognoza i to że np. może się ona rozmijać potem, wszystkiego nie 
można przewidzieć 
 
Pan Andrzej Koziołek -  w tym  projekcie właściwie nie ma żadnych – kolega Pawlik też  
                               chyba  czytał, po prostu żadnych zadań na terenie sołectwa Ostrówek. 
 
Pan Arkadiusz Banaś – jak to nie ma a droga na osiedlu, czy kawałek sieci kanalizacyjnej czy  
                                      wodociągowej 
 
Pan Andrzej Koziołek – ile razy zgłaszałem budowę dróg głównie chodzi o drogę Plichów-  
                                        Gwizdałki. Robi się drogi tam gdzie……, a nie robi się dróg … 
 
Pan Piotr Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                             zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2018-
2028. 
   
Przewodniczący obrad – czy są pytania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem  
                                 przedstawionego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy? 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 2 radnych 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA  Nr XXX/214/18 
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Wolne wnioski i zapytania 
 

Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – chciałem przypomnieć panom radnym, że jutro  
                                                                           jest publiczna debata nad projektem studium. 
Mamy statut, który mówi, że jeżeli są materiały o obszernej objętości a do takich należy 
projekt Studium więc nie ma konieczności aby takie materiały przesyłać. One będą 
udostępnione w Urzędzie Gminy, na stronie BIP . Jeżeli jest sytuacja taka  niektórzy z 
państwa mogą mieć problemy z Internetem, jeżeli sobie ktoś z państwa życzy to my możemy 
te materiały mamy taką możliwość przegrać na krążki i kto by chciał to otrzyma. Wiadomo że 
tego nie będziemy kserować bo sami widzicie jaka to jest objętość. Dzisiaj proszę panów 
radnych abyście się określili, kto sobie życzy otrzymać materiały na płycie to przygotujemy 
komplet materiałów dotyczących studium. 
 
O materiały na płycie dotyczące projektu Studium poprosili radni: Łukasz Pawlik, Marcin 
Stangret oraz Andrzej Koziołek.  
 
Pan Stanisław Pilarczyk – byłem w Czarnożyłach i taką wiadomość otrzymałem że nasza  
                                         gmina ma 5 milionów długu. Czy to jest prawdą? Śmieją się z nas, 
że jesteśmy zadłużeni. 
 
Pan Robert Karbowiak – a ile oni mają zadłużenia? 
 
Pan Stanisław Pilarczyk – ale oni budują. Ja za Wlaźlińskiego pisałem i zgłaszałem zbierałem  
                                            podpisy żeby założyć 4 lampy na drodze w Rudlicach w kierunku 
Skrzynna. Droga, którą większa połowa mieszkańców gminy uczęszcza tą drogą i do tej pory 
nie założone. Składałem również do województwa sieradzkiego podpisy zbierałem i do tej 
pory nic. Nawet mojej żonie przyrzekł niedawno dawała zastrzyki to przyrzekł zona się 
upominała bo jeździ nieraz do pracy i jest ciemno. Ile te lampy kosztują a tu 9 lamp się świeci 
przed Urzędem Gminy.  
 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – o wysokości zadłużenia gminy wszyscy  
                                           jesteśmy świadomi. Uchwalanie budżetu, uchwalanie zmian do 
budżetu to wszystko się kręci wokół jednego jakie są dochody jakie są wydatki te dochody z 
wydatkami muszą być …. Inaczej się nie da. Jeżeli jakakolwiek inwestycja jest prowadzona 
jest na tą inwestycję brany kredyt bo dochody gminy nie pozwalają na realizację to idzie do 
RIO  projekt uchwały o zaciągnięcie kredytu każdorazowo idzie do RIO i jest opiniowany. 
RIO w świetle ustawy o finansach publicznych opiniuje czy jest wydolna ta gmina czy nie jest 
wydolna. Do chwili obecnej nie było problemów żeby uzyskac kredyt na realizowane 
zadania. A to że ktoś się śmieje z tego że jest takie zadłużenie to nasuwa się takie pytanie kto 
ma rację czy ten który nie bierze kredytu i nic nie robi, czy ten który się stara mieszkańcom 
coś dać nawet za cenę kredytu.  
 



Pan Arkadiusz Banaś – panie Sekretarzu kolega dobrze powiedział, że w gminie Czarnożyły  
                                       inwestycje są dwukrotnie większe niż u nas, a zadłużenie jest 
dwukrotnie niższe. 
 
Pan Andrzej Koziołek – Czarnożyły mają dochody dużo od nas wyższe ze wszystkich  
                                        podatków. 
 
Pan Arkadiusz Banaś -    Czarnożyły mają mniej szkół na utrzymaniu, jednostek OSP  
 
Pan Mieczysław Pawlak – pomyślmy o powierzchni o rozproszeniu, pomyślmy o długości  
                                          dróg 
 
Pan Andrzej Koziołek – dochody z podatków są u nich dużo większe niż u nas. Dochody  
                                         mają trzy razy większe niż my i tym sposobem zadłużenie mają 
mniejsze.  
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Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Gminy 
 

Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – dokonał zamknięcia obrad XXX  
                                           sesji Rady Gminy Ostrówek.  
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
 
 
Protokołowała 
Urszula Giełzak 
insp.ds.samorządowych 
 


