
P r o t o k ó ł  XXXI/I2013 
z sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej 
w dniu 30 grudnia 2013r. w sali narad 

Urzędu Gminy w Ostrówku 
w godz. 1000 - 1240 

 
W sesji uczestniczyło 15 radnych wg załączonej listy obecności 

1. Maria Bąk 
2. Wioletta Dzioba 
3. Robert Karbowiak 
4. Andrzej Koziołek 
5. Ryszard Kuźnik 
6. Stanisław Litwiński 
7. Tomasz Łukomski 
8. Zbigniew Majchrowski 
9. Bogdan Minkina 
10. Łukasz Pawlik 
11. Czesław Warszawski 
12. Robert Włodarczyk 
13. Andrzej Wojewoda 
14. Stanisław Pilarczyk 
15. Sylwester Zienterski 

 
Ponadto w sesji uczestniczyli : 

1. Ryszard Turek    - Wójt Gminy 
2. Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy 
3. Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy. 
4. Jacek Niepiekło – radny Rady Powiatu 
5. Leszek Bak  - radny Rady Powiatu 
6. Andrzej Jeznach – dyr.ds. inwestycji KWB w Bełchatów 
7. Wiktor Płuciennik – kier. Refer. Inwestycji i Rozwoju Gminy 
8. Krzysztof Statuch – EKO-WIATR BIS 
9. Robert Lewadowicz – EKO-WIATR BIS 

 
S o ł t y s i : 
 

1. Aleksy Buda    - sołtys sołectwa Bolków 
2. Mirosław Polewiak – sołtys sołectwa Dymek 
3. Elżbieta Kwapisz – sołtys sołectwa Janów 
4. Ewa Konieczna – sołtys sołectwa Milejów 
5. Krzysztof Dudaczyk – sołtys sołectwa Niemierzyn 
6. Krzysztof Panek – sołtys sołectwa Nietuszyna 
7. Renata Kośmider – sołtys sołectwa Okalew 
8. Marianna Pawłowska – sołtys sołectwa Rudlice 



9. Marek Panek – sołtys sołectwa Skrzynno 
10. Józef Stępień – sołtys sołectwa Wielgie 
11. Marek Nawrocki – sołtys sołectwa Wola Rudlicka 

 
P  u n k t     1 

============== 
Otwarcie obrad XXXI sesji Rady Gminy 

 
Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – dokonał otwarcia obrad XXXI    
                                          sesji Rady Gminy. Powitał przybyłych oraz stwierdził 
prawomocność obrad.  W sesji uczestniczyło 15 radnych na 15 radnych ustawowego składu 
rady. 

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

Przyjęcie porządku obrad XXXI sesji Rady Gminy oraz protokołu z ostatniej sesji 
 
Przewodniczący obrad – proponowany porządek obrad XXXI sesji wszyscy radni otrzymali.  
                                         Pan Ryszard Turek Wójt złożył wniosek o umieszczenie w porządku 
obrad sesji projektów uchwał w sprawie : 
1/ zmieniająca uchwałę Nr XXV/180/2013 z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zaciągnięcia  
    kredytu bankowego długoterminowego w 2013r. – jako punkt 8 porządku obrad, 
2/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Złoczew na realizację w ramach projektu  
    partnerskiego zadania pn. „Złoczewski Obszar Funkcjonalny – współpraca samorządów  
    Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej  
    kopalni odkrywkowej „Złoczew” oraz drogi ekspresowej S8 – punkt 10, 
3/ upoważnienia Wójta Gminy Ostrówek do reprezentowania Gminy Ostrówek w zakresie  
    przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. „Złoczewski Obszar Funkcjonalny –  
    współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania  
    potencjału powstającej kopalni odkrywkowej „Złoczew” oraz drogi ekspresowej S8 –  
    punkt 11, 
4/ upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrówku do  
    załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących  
     przyznawania dodatku energetycznego – punkt 18. 
 
  Czy są uwagi do proponowanego porządku obrad?  
 
Pan Sylwester Zienterski – jeżeli chodzi o wprowadzenie pod dzisiejsze obrady punktu 10 i  
                                             11 tematy te nie były omawiane na posiedzeniu Komisji. Gmina 
Złoczew narzuca nam swoje dyrektywy. Nie znamy konkretów ze strony kopalni. 
Nie uczestniczyłem również w posiedzeniu komisji wspólnym wszystkich komisji nawet nie 
wiem na czyj wniosek było zwołane posiedzenie komisji. 
 
 
 
 
 
 
 



Pan Ryszard Turek – Wójt – faktycznie było zwołane wspólne posiedzenie komisji w czerwcu  
                                     na prośbę Gminy Złoczew. We wrześniu podpisałem list intencyjny, 
który nas do niczego nie zobowiązuje. W listopadzie został podpisany kolejny list intencyjny.  
2,5 mln zł dotacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna otrzyma Złoczew na 
stworzenie obszaru funkcjonalnego we współpracy z samorządami powiatów sieradzkiego i 
wieluńskiego. Czy mamy być tylko partnerem pasywnym. Miałem wątpliwości jeżeli państwo 
nie chcecie to się wycofamy. Ale na jednej sesji radni wypowiedzieli się za tym żebym 
podpisał list intencyjny. My zaproponowaliśmy do realizacji drogę Okalew-Staropole w 
kierunku Chojen. 
Czy wycofać się na tym etapie, jak uważacie. 
 
Pan Wiktor Płuciennik – kierownik refer. Inwestycji i Rozwoju Gminy – konkurs miał być  
                                 rozstrzygnięty do końca listopada, rozstrzygnięto w grudniu. Zostaliśmy 
postawieni pod ścianą a 2 stycznia już musimy dokumenty dostarczyć do Ministerstwa. 
 
 
Przewodniczący obrad - kto z państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku  
                                          obrad z uwzględnieniem zaproponowanej zmiany? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Przewodniczący obrad – protokół z ostatniej sesji został wyłożony do wglądu oraz był 
dostępny w biurze na stanowisku obsługi rady w celu zapoznania się z nim. Czy są uwagi? 
Nie widzę. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z ostatniej sesji? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się - 0 
 

Porządek obrad 
1. Otwarcie  obrad  XXXI sesji  Rady  Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad XXXI sesji Rady Gminy oraz  protokołu z ostatniej sesji. 
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
4. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami. 
5. Informacja z działalności Komisji. 
6. Interpelacje radnych. 
7. Zmiany w budżecie gminy – podjęcie uchwały. 
8. Zmiana uchwały Nr XXV/180/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie 

zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego w 2013 roku – podjęcie uchwały. 
9. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2013-2018 – 

podjęcie uchwały. 
10. Udzielenia pomocy finansowej Gminie Złoczew na realizację w ramach projektu 

partnerskiego zadania pn. „Złoczewski Obszar Funkcjonalny – współpraca 
samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału 
powstającej kopalni odkrywkowej „Złoczew” oraz drogi ekspresowej S8” – podjęcie 
uchwały. 

 



11. Upoważnienia Wójta Gminy Ostrówek do reprezentowania Gminy Ostrówek w 
zakresie przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. „Złoczewski Obszar 
Funkcjonalny – współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w 
celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni „Złoczew” oraz drogi ekspresowej 
S8” – podjęcie uchwały. 

12. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2014-2020 – 
podjęcie uchwały. 

13. Uchwalenie budżetu Gminy Ostrówek na 2014 rok : opinia RIO, opinia Komisji – 
podjęcie uchwały. 

14. Sprzedaż udziału Gminy Ostrówek wynoszącego 4/6 we współwłasności 
nieruchomości gruntowych położonych w Skrzynnie, oznaczonych numerami działek 
418 o pow.0,2800 ha, 420 o pow.0,4300 ha, 618 o pow.0,0800 ha, 622 o pow.0,1700 
ha i 624 o pow.0,2800 ha – podjęcie uchwały. 

15. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2014 rok – podjęcie uchwały. 

16. Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok – 
podjęcie uchwały. 

17. Uchylenie Uchwały Nr XXX/203/2013 Rady Gminy Ostrówek z dnia 29 października 
2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Ostrówek – 
podjęcie uchwały. 

18. Upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrówku do 
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących 
przyznawania dodatku energetycznego – podjęcie uchwały. 

19. Informacja o postępach prac przygotowawczych związanych z uruchomieniem 
odkrywki „Złoczew” – dyr. Andrzej Jeznach - godz. 1100 

20. Wolne wnioski i zapytania. 
21. Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Gminy. 
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============== 

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
 

Przewodniczący obrad – do Komisji Uchwał i Wniosków proponuję radnych : Bogdana  
                                         Minkinę, Wiolettę Dzioba oraz Marię Bąk. 
Kto z państwa radnych 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 – Gmina Ostrówek podpisaniem listu intencyjnego  
                                    przystąpiła do Złoczewskiego Obszaru Funkcjonalnego obok 7 innych 
samorządów : powiatu sieradzkiego, powiatu wieluńskiego, Gminy Złoczew, Burzenina, 
Brzeźnio, Klonowa i Brąszewic. Zaproponowaliśmy opracowanie dokumentacji technicznej 
na remont drogi gminnej Okalew-Babin-Staropole. 
 
2/ 25 listopada podpisaniem listu intencyjnego przystąpiliśmy do Złoczewskiej Strefy 
Inwestycyjnej. Celem powstania ZSI jest wsparcie przyspieszenia rozwoju gospodarczego 
terenu objętego strefą i utworzenie nowych miejsc pracy. 
 
3/ 29 listopada ogłoszono ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w 
ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Powiat wieluński z wnioskiem 
na przebudowę drogi Nietuszyna – Okalew znalazł się na 6 pozycji bez dofinansowania z 29 
punktami (dł. 2.616 km wartość 3.416 tys. zł) 
 
4/ 22 listopada zakończona została budowa inwestycji wodociągowania i kanalizacji wzdłuż 
drogi gminnej osiedlowej od Osiedla Kasztanowa do drogi powiatowej w Ostrówku. Wartość 
inwestycji wykonanej przez Inwest-System z Poddębic 194 tys. zł brutto. 
 
5/ Pracownicy gospodarczy i publiczni pracowali przy naprawie dróg i wycinaniu krzewów 
przydrożnych. 
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================ 

Informacja z działalności Komisji 
 

Pani Maria Bąk – Przewodnicząca Komisji Budżetowej – Komisja Budżetowa na posiedzeniu  
                              omawiała projekt budżetu gminy na 2014 rok. Potrzeby są większe, ale 
stan finansów jest taki jaki jest. Komisja przedłożony projekt budżetu zaopiniowała 
pozytywnie. 
 
Pan Stanisław Litwiński – Przewodniczący Komisji Oświaty… - projekt budżetu gminy nasza  
                                            komisja zaopiniowała pozytywnie. W związku z trudna sytuacją 
finansową gminy komisja negatywnie rozpatrzyła pismo pani dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Janowie w sprawie uruchomienia przedszkola. 
 
Pan Zbigniew Majchrowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – 17 grudnia komisja  
                                                 Rewizyjna zapoznała się z wydatkami na straże na przykładzie 
Ostrówka i Skrzynna. 
 



Pan Sylwester Zienterski – przewodnicząca Komisji Budżetowej trafnie określiła projekt  
                                             budżetu. W ubiegłym roku byłem przeciwko budżetowi. Reforma 
powinna być w strażach. Może ograniczyć godziny oświetlenia ulicznego, a w to miejsce 
wybudować chodnik np. do Rudlic. 
Na posiedzeniu też omawialiśmy stawki za wywóz śmieci.  
 
Pan Andrzej Koziołek – z matematyki masz ode mnie dwóje wnioskowałem stawkę od  
                                        gospodarstwa żeby osłonić rodziny wieloosobowe. 
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Interpelacje radnych 
 

Pan Sylwester Zienterski – radny z Woli Rudlickiej – firmy wywożące żwir niszczą nasz  
                                            drogi wywożąc ciężkimi samochodami żwir. Kto doprowadzi 
drogi do stanu pierwotnego, kto wziął pieniądze z tego tytułu. 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – transport żwiru odbywał się na 3 drogach. Drogi te zostały  
                                                  doprowadzone do używalności.  
 
Pan Andrzej Koziołek – radny z Ostrówka – odnowić rów i naprawić nawierzchnię drogi na  
                                       zakręcie w miejscowości Ostrówek koło posesji państwa Zuzewicz. 
Podczas opadów deszczu tworzy się tam zastoisko wody, które utrudnia bezpieczne 
poruszanie się pojazdów. 
Jak wygląda droga od drogi krajowej przez Plichów (od drogi od Gwizdałek) 
 
Pan Leszek Bak – radny Rady Powiatu – było spisane porozumienie z firmą wywożąc piasek,  
                                 a Powiatem Wieluńskim. Po zakończeniu eksploatacji firma miała 
naprawić drogę na odcinku Nietuszyna – Okalew. 
 
Pan Jacek Niepiekło – radny Rady Powiatu – odnośnie zakrętu w Ostrówku zgłaszałem tą  
                                       interpelację, mają się zastanowić co dalej. Prawdopodobnie należy 
przebudować chodnik. W tej chwili robiona jest wycinka zakrzaczeń. 
 
Pan Zbigniew Majchrowski – radny z Milejowa – wyrównać pobocze przy zlewni mleka w  
                                                  Milejowie oraz wyprofilować teren koło Pani Mordal tak aby 
nadmiar spływającej wody nie zalewał terenu przy zlewni mleka. 
Wyrównać drogę w Kożlinie, odnowić rowy. 
 
Pan Stanisław Litwiński – radny z Nietuszyny – uzupełnić ubytki na poboczu przy drodze  
                                                          krajowej nr 45 w miejscowości Nietuszyna na zakręcie 
(przy sklepie). 
 
Pan Czesław Warszawski – naprawić drogę w kierunku  



Pan Tomasz Łukomski – radny z Niemierzyna – odnowić rów przy drodze powiatowej w  
                                       Niemierzynie (na zakręcie przy posesji pana Zenona Skibińskiego). 
 
Pan Andrzej Wojewoda – radny z Okalewa – naprawić drogę do pana Majdy na Babin do  
                                         pana Mikołajczyka (żwirowania użytkowana przez pana Paczesia). 
 
Pan Robert Włodarczyk – radny z Wielgiego – naprawić ubytki w asfalcie w pasie drogi  
                                           wojewódzkiej nr 481 na skrzyżowaniu z drogą gminną w 
miejscowości Wielgie. 
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=============== 

Zmiany w budżecie gminy 
 

Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – przedstawiła proponowane zmiany w budżecie  
                                           Gminy. 
 
Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w  
                                        sprawie zmian w budżecie gminy. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                          uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
Uchwała Nr XXXI/209/2013 
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================ 

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2013-2018 
 

Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – omówiła proponowane zmiany w Wieloletniej  
                                            Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2013-2018. 
 
Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w  
                                      sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Ostrówek na lata 2013-2018. 
 
 
 
 
 
 



Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                          uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
Uchwała Nr XXXI/210/2013 
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============== 

 
Zmiana uchwały Nr XXV/180/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia 

kredytu bankowego długoterminowego w 2013 roku 
 

Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – omówiła zmianę uchwały Nr XXV/180/2013 z  
                                          dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu 
bankowego długoterminowego w 2013 roku. 
 
Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w  
                                     sprawie zmiany uchwały Nr XXV/180/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 
roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego w 2013 roku. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                          uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
Uchwała Nr XXXI/211/2013 
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Udzielenia pomocy finansowej Gminie Złoczew na realizację w ramach projektu 
partnerskiego zadania pn. „Złoczewski Obszar Funkcjonalny – współpraca samorządów 

Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni 
odkrywkowej „Złoczew” oraz drogi ekspresowej S8” 

 
Pan Wiktor Płuciennik - kier. refer. Inwestycji i Rozwoju Gminy – w listopadzie 15  
                                         samorządów podpisało list intencyjny dotyczący utworzenia 
Złoczewskiej Strefy Inwestycyjnej oraz budowy i wykorzystania linii kolejowej z Wielunia 
do Bełchatowa. 
Gmina Złoczew wraz z gminami Brąszewice, Brzeźnio, Burzenin, Klonowa i Ostrówek oraz 
powiatami wieluńskim i sieradzkim stworzy za ponad 2,7 mln zł Złoczewski Obszar 
Funkcjonalny. Prawie 2,5 mln zł kosztów pokryje unijna dotacja. W ramach projektu 
powstanie koncepcja projektowo-przestrzenna, opracowana zostanie kompletna dokumentacja 
techniczna na zadania inwestycyjne m.in. w infrastrukturę drogową. 
Strefa inwestycyjna i kopalnia to jest rdzeń tego całego projektu, natomiast w międzyczasie 
pojawił się konkurs z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczący tzw. Obszarów 
funkcjonalnych. Ministerstwo promuje wspólne działanie samorządów i takie projekty, które 
spowodują pojawienie się efektów nie tylko w jednej gminie czy jednym powiecie, ale w 
szerszej skali. Wykorzystując te okazje, które się pojawiły zgłosiliśmy nasz projekt obszaru 
funkcjonalnego, który zrobiliśmy przede wszystkim wokół kopalni, drogi ekspresowej S8 i 
węzła który się już buduje. 
Rdzeniem przedsięwzięcia będzie kopalnia. Drugim z filarów na być strefa inwestycyjna, 
trzecim pierścień zewnętrzny. W tym pierścieniu zwróciliśmy uwagę na drogi i szeroko pojętą 
gospodarkę wodno-ściekową związaną z powstaniem kopalni. Z naszych wstępnych analiz 
wyszło, że najważniejszym problemem są drogi.  
Początkowo powiat wieluński i gmina Ostrówek mieli być partnerami pasywnymi, ale to nie 
odpowiadało ani Wójtowi Gminy Ostrówek, ani Staroście Wieluńskiemu. 
Aby partnerstwo doszło do skutku każda gmina, która chce brać udział w tworzeniu 
Złoczewskiego Obszaru Funkcjonalnego musi wspomóc Złoczew finansowo. Kwoty nie są 
duże dla przykładu wkład gminy Ostrówek to 7.000 zł 
Waszą korzyścią będą inwestycje które pan wójt wynegocjował oraz inwestycje 
wynegocjowane prze starostę wieluńskiego, które będą na terenie gminy Ostrówek. 
 
Pan Andrzej Koziołek – skąd będą pochodziły pieniądze np. na wykup gruntów? 
 
Pan Wiktor Płuciennik - kier. refer. Inwestycji i Rozwoju Gminy – środki będą pochodzić od  
                                       kopalni Złoczew tj. z podatku od nieruchomości który kopalnia 
będzie nam płaciła. 
 
Pan Andrzej Koziołek – jak kopalnia Bełchatów ma rozdawać nie swoje pieniądze. Uważam,  
                                        że jest to nielegalne żeby kopalnia dawała środki np. na straże. Czy 
chcecie być jak Wołomin czy Pruszków. 



 
Pan Wiktor Płuciennik - kier. refer. Inwestycji i Rozwoju Gminy – środki z kopalni, które   
                                       wpłynął będą jak najbardziej legalne. Kopalnia będzie płaciła nam 
podatki. 
 
Pan Zbigniew Majchrowski – w którym roku planujecie pierwsze wpływy z kopalni. 
 
Pan Sylwester Zienterski – proszę zrozumieć moje oburzenie na początku sesji. Chcemy być  
                                             partnerem, ale nie pasywnym. Skąd się wzięła kwota 7.000 zł  
 
Pan Wiktor Płuciennik - kier. refer. Inwestycji i Rozwoju Gminy – samorządy szacunkowo  
                                         podały co planują zrobić i w jakiej wysokości.  
 
Pan Sylwester Zienterski – moja komisja chciałaby się z panem spotkać i szerzej  
                                              porozmawiać w tym temacie. 
 
Pan Wiktor Płuciennik - kier. refer. Inwestycji i Rozwoju Gminy -  możemy się spotkać, będę 
czekał na zaproszenie. 
 
Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w  
                                       sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Złoczew na realizację 
w ramach projektu partnerskiego zadania pn. „Złoczewski Obszar Funkcjonalny – współpraca 
samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału 
powstającej kopalni odkrywkowej „Złoczew” oraz drogi ekspresowej S8” 
 
Przewodniczący obrad –  kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                          uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
Uchwała Nr XXXI/212/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
Upoważnienia Wójta Gminy Ostrówek do reprezentowania Gminy Ostrówek w zakresie 

przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. „Złoczewski Obszar Funkcjonalny – 
współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania 

potencjału powstającej kopalni „Złoczew” oraz drogi ekspresowej S8” 
 
 
Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w  
                                      sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ostrówek do reprezentowania 
Gminy Ostrówek w zakresie przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. 
„Złoczewski Obszar Funkcjonalny – współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i 
Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni „Złoczew” oraz drogi 
ekspresowej S8”. 
 
Przewodniczący obrad –  kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                          uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
Uchwała Nr XXXI/213/2013 
 

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

Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2014-2020 
 
Przewodniczący obrad – na posiedzeniach komisji radni zapoznali się z projektem  
                                       Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek oraz projektem 
Budżetu Gminy Ostrówek na 2014 rok. 
 
Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – przedstawiła opinię Regionalnej Izby  
                                         Obrachunkowej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Ostrówek. 
 
Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w  
                                 sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek. 
 
 
 
 
 
 



Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu 
uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
Uchwała Nr XXXI/214/2013 
 

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

Uchwalenie budżetu Gminy Ostrówek na 2014 rok 
 

Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – przedstawiła opinię Regionalnej Izby  
                                         Obrachunkowej do projektu budżetu gminy na 2014 rok. 
 
Pan Stanisław Litwiński  – Przewodniczący Komisji Oświaty… – Komisja Oświaty  
                            pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt budżetu gminy na 2014 rok 
 
Pani Maria Bąk  – Przewodnicząca Komisji Budżetowej – Komisja Budżetowa  
                            pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt budżetu gminy na 2014 rok 
 
Pan Sylwester Zienterski  – Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa – Komisja  
                                              Rozwoju Wsi i Rolnictwa   pozytywnie zaopiniowała 
przedstawiony projekt budżetu gminy na 2014 rok 
 
Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w 
sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa jest za przyjęciem projektu budżetu gminy na 2014 
rok? 
 
Za przyjęciem głosowało 14 radnych 
Przeciw – 1 radny 
Wstrzymało się - 0 
Uchwała Nr XXXI/215/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Sprzedaż udziału Gminy Ostrówek wynoszącego 4/6 we współwłasności nieruchomości 
gruntowych położonych w Skrzynnie, oznaczonych numerami działek 418 o pow.0,2800 ha, 

420 o pow.0,4300 ha, 618 o pow.0,0800 ha, 622 o pow.0,1700 ha i 624 o pow.0,2800 ha 
 

Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w  
                                        sprawie sprzedaży udziału Gminy Ostrówek wynoszącego 4/6 we 
współwłasności nieruchomości gruntowych położonych w Skrzynnie, oznaczonych numerami 
działek 418 o pow.0,2800 ha, 420 o pow.0,4300 ha, 618 o pow.0,0800 ha, 622 o pow.0,1700 
ha i 624 o pow.0,2800 ha. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu   
                                         uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało 14 radnych 
Przeciw – 1 radny 
Wstrzymało się - 0 
Uchwała Nr XXXI/216/2013 
 

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

Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2014 rok 

 
Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w  
                                      sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014r. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu 
uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
UCHWAŁA Nr XXXI/217/2013 
 
 
 
 
 
 
 



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

Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok 
 

Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w  
                                       sprawie uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2014 rok. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu 
uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
UCHWAŁA Nr XXXI/218/2013 
 

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

 
Pan Zbigniew Majchrowski – skoro nie mamy pieniędzy na przedszkole w Janowie, a lekką  
                                                 ręką wydajemy na plany zagospodarowania przestrzennego to 
gdzie w tym logika. Nie mamy pieniędzy na inne być może ważniejsze potrzeby 
mieszkańców. Wiadomo, że wójt wyda decyzję o warunkach zabudowy i budować się będzie 
można. Uważam, że plany nie są potrzebne i należy się zastanowić czy jest sens wydawać na 
nie pieniądze.  
 
Pani Maria Bąk – przedszkole ma nas kosztować 140 tys. zł rocznie, a plany  
                               zagospodarowania około 60 tys. zł 
 
Pan Sylwester Zienterski – dużo rzeczy nam szkodzi, ale czy cofniemy się cywilizacyjnie.  
                                               Wiatraki są zagrożeniem, tak jak inne rzeczy. Trzeba budować 
w takich miejscach, w których będą jak najmniejszym zagrożeniem dla mieszkańców. Są 
trendy na odnawialną energię. 
Część straży otrzymała środki od inwestorów. Chciałbym żeby były zyski w gminie. Grunty 
mamy V i VI klasy. Jestem za wiatrakami. 
 
Pan Zbigniew Majchrowski – które i w jakiej kwocie straże otrzymały dofinansowanie. 
 
Pan Andrzej Koziołek – uchwałę o przystąpieniu do opracowania planów przyjęliśmy  
                                         większością głosów. Nikt jej nam nie uchylił. Czyli uchwała jest 
dobra. Sam wnioskowałem żeby odległość wiatraków od zabudowań była 3 kilometry. Nie 
mówmy, że wiatraki nie szkodzą. 
 



Pan Stanisław Litwiński – czy koło Ciebie będzie stał wiatrak? 
 
Pan Andrzej Koziołek – zapoznałem się z różnymi opiniami i wiem, że wiatraki szkodzą. 
 
Pan Zbigniew Majchrowski – będzie stał koło Ciebie wiatrak? Wiesz to? Ludzie w  
                                               Czarnożyłach są zadowoleni. Gmina ma korzyści finansowe z 
tego tytułu.  
 
Pan Andrzej Koziołek – pieniądze z wiatraków wpływać będą tylko z tego tytułu będziemy  
                                         mieć obciętą subwencję. Dochód okaże się pozorny. 
 
Pan Sylwester Zienterski – wiatraki, które miałyby być stawiane u nas będą bezpieczne nie z  
                                            demobilu. 
 
Pan Krzysztof Statuch – EKO-WIATR BIS – chciałem podziękować, że jeszcze raz państwo  
                                        zajęliście się tym tematem. To inna generacja urządzeń. Wydanie 
decyzji o pozwolenie na budowę poprzedzone jest postępowaniem środowiskowym. Mam 
nadzieję, że nasze sugestie są słuszne i przyczynią się do dalszego rozwoju gminy. W państwa 
rękach jest obecnie podjęcie kluczowej decyzji co do dalszego rozwoju inwestycji. Proszę o 
obiektywne spojrzenie na to. Wiadomo, że nieprzekonanych nie przekonamy. 
Wycofaliśmy się z niektórych inwestycji. 
Jeszcze raz proszę o obiektywne spojrzenie i rozważenie tego tematu. 
 
Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w  
                                       sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/203/2013 Rady Gminy 
Ostrówek z dnia 29 października 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie 
Ostrówek. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu 
uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało - 7 radnych 
Przeciw – 8 radnych 
Wstrzymało się – 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrówku do 
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących 

przyznawania dodatku energetycznego 
 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy –dodatek energetyczny przysługuje osobom,  
                                               które otrzymują dodatek mieszkaniowy. Upoważniamy 
Kierownika GOPS uchwałą do wydawania decyzji w tym temacie. 
 
Pan Zbigniew Majchrowski – komu będzie przysługiwał dodatek energetyczny? 
 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – dodatek energetyczny przysługuje osobom,  
                                             które otrzymują dodatek mieszkaniowy. 
Pan Sylwester Zienterski – ustawa o ochronie danych osobowych szkodzi, gdyż jest więcej  
                                             niedomówień. Gdyby radni wiedzieli kto korzysta z pomocy 
społecznej wówczas można by rozwiać wiele plotek. 
 
Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w  
                                       sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Ostrówku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej dotyczących przyznawania dodatku energetycznego. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu 
uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało - 11 radnych 
Przeciw – 3 radnych 
Wstrzymał się – 1 radny 
 

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

Informacja o postępach prac przygotowawczych związanych  
z uruchomieniem odkrywki „Złoczew” 

 
Pan Andrzej Jeznach - dyr.ds. inwestycji KWB w Bełchatów - 4 listopada 2013 roku minister  
                                   środowiska zatwierdził dokumentację geologiczną złoża węgla 
brunatnego „Złoczew” przygotowaną przez PGE Górnictwo i Energetykę Konwencjonalną. 
Jak wynika z dokumentacji zasoby węgla brunatnego złoża sięgają ponad 610 mln ton. Teraz 
Kopalnia Węgla Brunatnego w Bełchatowie stara się o koncesję na wydobycie. Planowo 
 chcemy ją uzyskać w 2015 roku, a 3 lata później mają rozpocząć się prace górnicze przy 
ściągnięciu nadkładu z pokładów węgla. Kopalnia popiera też starania samorządowców w 
sprawie budowy linii kolejowej z Bełchatowa do Złoczewa. 
 



Pan Andrzej Koziołek – czy jest wiadomo gdzie będzie zwałowisko. Nikt nie liczy się z  
                                       opinią społeczeństwa. Część mieszkańców protestuje przeciwko 
lokalizacji zwałowiska. Na tamtym terenie jest dużo prężnych rolników. 
 
Pan Andrzej Jeznach - dyr.ds. inwestycji KWB w Bełchatów – jak będziemy mieli obrys  
                                     wyrobiska to wówczas będziemy wiedzieli czy zwałowisko będzie tak 
jak z założeniach z lat 80. Nie chcę zajmować dzisiaj stanowiska w tym temacie. Państwo na 
sesji będziecie zatwierdzać plany zagospodarowania. 
 
Pan Zbigniew Majchrowski – kiedy zapukacie do drzwi? 
 
 Pan Andrzej Jeznach - dyr.ds. inwestycji KWB w Bełchatów – 2016r. na pewno nie  
                                        wcześniej. Będzie się to odbywało stopniowo. 
 
Pani Wioletta Dzioba – Pan jeszcze nie wie gdzie będzie zwałowisko. 
 
Pan Zbigniew Zasina – w gminie Złoczew wiedzą wszystko, dlaczego tak jest. 
 
Pan Andrzej Jeznach - dyr.ds. inwestycji KWB w Bełchatów – na to pytanie Panu nie  
                                      odpowiem, ja nie mam takich wiadomości. Pewne procesy wymagają 
czasu. 
 
(salę opuścił radny Warszawski) 
 
Pan Zbigniew Zasina – w wywiadzie do Radia Ziemi Wieluńskiej Pan powiedział, że gminy  
                                        biją się o lokalizację zwałowiska. To dlaczego są problemy ze 
zmianą lokalizacji zwałowiska. 
 
Pan Andrzej Jeznach - dyr.ds. inwestycji KWB w Bełchatów – robimy plan  
                                        zagospodarowania złoża jak już to będziemy wiedzieli to będziemy 
rozmawiać. 
 
Pan Ryszard Kuźnik – jak będzie odbywał się transport węgla? 
 
Pan Andrzej Jeznach - dyr.ds. inwestycji KWB w Bełchatów – nie wiem czy w ogóle będzie  
                                      transport węgla, myślimy o budowie bloku energetycznego. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pan Andrzej Koziołek – Złoczew planuje dużą inwestycję. Zadałem pytanie skąd będą mieli  
                                       na ten cel środki. Otrzymałem odpowiedź, że między innymi z 
kopalni . Czy jest coś wiadomo, że kopalnia dofinansuje inwestycje planowane przez 
Złoczew? 
 
Pan Andrzej Jeznach - dyr.ds. inwestycji KWB w Bełchatów – nic nie wiem o dotacjach. Na 
pewno będą mieli wpływy z podatków. 
 

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

Wolne wnioski 
 

Przewodniczący obrad – wpłynęło pismo od Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Janowie w  
                                          sprawie otwarcia przedszkola przy Szkole Podstawowej w Janowie. 
Tematem tym w pierwszej kolejności powinna zająć się Komisja Oświaty. Kto z państwa 
radnych jest za odłożeniem powyższego tematu? 
 
Za głosowało – 11 radnych 
Przeciw – 1 radny 
Wstrzymało się – 0 
 
Pan Stanisław Pilarczyk – odwiedziłem Tomka Czajkiewicza, który w grudniu 2011r. uległ  
                                             ciężkiemu wypadkowi samochodowemu. Do chwili obecnej jest 
w śpiączce. Przebywa w domu i jest rehabilitowany prywatnie. Rehabilitacja przynosi efekty, 
dlatego w imieniu rodziny proszę państwa o przekazanie 1% na ten cel. 
 
Pan Tomasz Łukomski – w dniach 18-19 stycznia odbędzie się turniej piłki siatkowej proszę  
                                         państwa radnych o wsparcie. 
 
Pan Ryszard Turek – złożył życzenia Noworoczne. 
 
Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – złożył życzenia Noworoczne. 
 

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

Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Gminy 
 
Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – dokonał zamknięcia obrad XXXI  
                                            sesji Rady Gminy. 
 
Uchwały stanowią integralną część protokołu 
Protokołowała 
Urszula Zgoda 
insp. ds. samorządowych 


