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

odbytej w dniu 15 czerwca 2018r. 
 

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 Gminy 
2. Martyna Bator 
3. Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy 

 

 

Proponowany porządek obrad : 

1. Otwarcie  obrad  XXXI sesji  Rady  Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat do taryfy dla zbiorowego  
      odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrówek. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. 
6.  Wolne wnioski i zapytania. 
7. Zamknięcie  obrad XXXI sesji  Rady  Gminy. 

 
 
 
 
 
 



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

Otwarcie  obrad  XXXI sesji  Rady  Gminy 
 
Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – dokonała otwarcia XXXI 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                                       
                                         Krzysztofa Graczyka, 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 
============= 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat do taryfy 
dla zbiorowego odprowadzania ścieków i zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę  na terenie Gminy Ostrówek. 
 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy - Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca  
                                            2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 338 z póź. zm.) Rada Gminy może podjąć 
uchwałę o dopłacie dla jednej, z wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców 
usług. 
Decyzją  PO.RET.070.95.2.2018.ZG Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
zatwierdziły taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie gminy Ostrówek. 
Taryfy zostały zatwierdzone na okres trzech lat w wysokości: 
 
WODA 

a) czerwiec 2018 – czerwiec 2019      - 2,43 zł  + VAT 8% 
b) czerwiec 2019 – czerwiec 2020       - 2,36 zł + VAT 8% 
c) czerwiec 2020 – czerwiec 2021        - 2,37 zł + VAT 8% 
d)  

ŚCIEKI 
a) czerwiec 2018 – czerwiec 2019      - 8,81 zł  + VAT 8% 
b) czerwiec 2019 – czerwiec 2020       - 9,02 zł + VAT 8% 
c) czerwiec 2020 – czerwiec 2021        - 9,23 zł + VAT 8% 

 
Proponowana dopłata w kwocie 6,38 zł netto + VAT 8%  do ceny odebranych ścieków 
zminimalizuje koszty jakie poniesie mieszkaniec i jest w pełni uzasadniona. 
                       Kalkulacja nie obejmuje amortyzacji. Do Rady należy decyzja czy będziemy 
dofinansowywać mieszkańców. 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – zawsze dotowaliśmy do ścieków. W uchwale zmiany w budżecie  
                                   gminy wykazujemy taką samą kwotę po stronie dochodów i wydatków.   
 
Pani Martyna Bator – wysokość dopłaty policzyliśmy szacunkowo, wzięliśmy ścieki z 2017  
                                     roku  - m3 x proponowana dopłata. 
 
Pan Krzysztof Graczyk – czy ujęte zostały ścieki z przydomowych oczyszczalni i szamb? 
 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy -  ścieki dowożone nie są tutaj doliczane. 
                                             W projekcie uchwały należy dopisać, że uchwała wchodzi w 
życie z dniem  16 czerwca. 
 
 



Pan  Piotr Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie    
                                              rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat do taryfy dla 
zbiorowego odprowadzania ścieków i zbiorowego zaopatrzenia w wodę  na terenie Gminy 
Ostrówek. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                        uchwały w sprawie  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat 
do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków i zbiorowego zaopatrzenia w wodę  na 
terenie Gminy Ostrówek ? 
 
za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
przeciw – 0 
wstrzymał się – 1 radny 
UCHWAŁA  nr XXXI/215/18 
 

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

Zmiany w budżecie gminy 
 

Pan Ryszard Turek – Wójt – mamy jeszcze jedną zmianę do projektu uchwały w sprawie  
                                    zmian w budżecie gminy. Wczoraj rozleciała się skrzynia biegów w 
kosiarce ciągnikowej, nowa skrzynie biegów kosztuje 5 tys. zł. Zastanawialiśmy się co się 
lepiej opłaca nowa skrzynia biegów czy zakup nowego ciągniczka z kosiarką. Uważamy, że 
najlepiej będzie zakupić nowy sprzęt jest to koszt od 10 tys. zł do 13 tys. zł. 
 
Pan Piotr Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                                                                   zmian w budżecie gminy. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy z uwzględnieniem 
zmian zaproponowanych przez pana Wójta? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymał się – 1 radny 
UCHWAŁA nr XXXI/216/18 
 

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

Wolne wnioski i zapytania 
 

Pan Arkadiusz Banaś – na stronie Ministerstwa Energii znajduje się Program dla sektora  
                                       górnictwa brunatnego w Polsce. Dokument został przyjęty przez rząd 
30 maja 2018 roku. Węgiel brunatny w polskiej energetyce od lat pełni strategiczną rolę. 
Głównym celem strategicznym Programu jest stworzenie warunków sprzyjających 
wytwarzaniu energii elektrycznej z węgla brunatnego w oparciu o innowacyjne i efektywne 
technologie. 



Wszyscy mówią, że w Polsce jest największe wydobycie węgla brunatnego, nic bardziej 
mylnego. 
Największym producentem węgla brunatnego na świecie są Niemcy, Polska jest na 4 miejscu. 
 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – jest prośba od pani Kierownik GOPSu,  
                                            sprawozdania z GOPS wszyscy radni otrzymali wcześniej, gdyby 
były jakieś pytania to możemy dzisiaj porosić panią kierownik, gdyż 29 czerwca nie będzie 
mogła uczestniczyć w sesji. 
 

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

Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Gminy 
 
Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – dokonał zamknięcia obrad XXXI  
                                           sesji Rady Gminy Ostrówek. 
 
 
Uchwały stanowią integralną część protokołu. 
 
Na tym protokół zakończono 
 
 
Protokołowała 
Urszula Giełzak 
    
 
 


