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P r o t o k ó ł  XXXII/2014 
z sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej 

w dniu 10 lutego 2014r. w Gminnym Ośrodku 
Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku 

w godz. 1000 - 1240 
 

W sesji uczestniczyło 14 radnych wg załączonej listy obecności 
 

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

 
Nieobecna Maria Bąk 
 
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. Marcin Stadnicki – Kulisy Powiatu Wieluńskiego 
6. Marta Żarnowska – Radio ZW 
7. Daniel Sibiak – Dziennik Łódzki 

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

 
Rodzice i nauczyciele z Wielgiego 
 

1. Ala Paty-Stępień  
2. Agnieszka Kuźnik 
3. Elwira Suchoń 
4. Aldona Issel 
5. Anna Szydłowska 
6. Agnieszka Piszczałka 
7. Katarzyna Majda 
8. Anna Mazurkiewicz 
9. Marzena Graczyk 
10. Jolanta Andrzejak 
11. Sławomir Andrzejak 
12. Sylwia Szmil 
13. Krystyna Włodarczyk 
14. Magdalena Adamiak 
15. Wioleta Nowak 
16. Elżbieta Krupa – ZNP 
17. Bernarda Pietraszewska-Olejnik 
18. Monika Kosek 
19. Anna Wojcieszak 
20. Malwina Mądraszek 
21. Bolesław Grzybowski 
22. Tomasz Suchoń 
 

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

Otwarcie obrad XXXII sesji Rady Gminy 
 
Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – dokonał otwarcia obrad XXXII    
                                          sesji Rady Gminy. Powitał przybyłych oraz stwierdził 
prawomocność obrad.  W sesji uczestniczyło 14 radnych na 15 radnych ustawowego składu 
rady. 
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P  u  n  k  t     2 
================= 

Przyjęcie porządku obrad XXXII sesji Rady Gminy oraz protokołu z ostatniej sesji 
 
Przewodniczący obrad – przedstawił proponowany porządek obrad. Czy do przedstawionego  
                                        porządku obrad są pytania, uwagi? Kto z państwa radnych jest za 
przyjęciem przedstawionego porządku obrad? 
 
Za przyjęciem głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymał się – 1 radny 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie  obrad  XXXII sesji  Rady  Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad XXXII 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. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Wielgiem. 
8. Określenie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo 
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 – podjęcie uchwały. 

9. Ustanowienie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 – podjęcie uchwały. 

10. Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie 
pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku 
lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin 
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 – 
podjęcie uchwały. 

11. Wydzierżawienie części działki nr 138 o pow. 0,2000 ha, położonej w Skrzynnie, 
dotychczasowemu dzierżawcy – podjęcie uchwały. 

12. Wolne wnioski i zapytania. 
13. Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Gminy. 

 
Przewodniczący obrad – protokół z ostatniej sesji został wyłożony do wglądu oraz jest  
                                dostępny w biurze na stanowisku obsługi rady w celu zapoznania się z 
nim. Czy są uwagi? Nie widzę. Jeżeli nie ma uwag uważam, że protokół został przyjęty 
jednogłośnie. 
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P  u  n  k  t     3 
================= 

 
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

 
Przewodniczący obrad – do Komisji Uchwał i Wniosków proponuję radnych Pana Tomasza  
                                          Łukomskiego, Pana Łukasza Pawlika oraz Pana Zbigniewa 
Majchrowskiego. 
Kto z państwa radnych jest za powołaniem Komisji Uchwał i Wniosków w przedstawionym 
składzie? 
 
Za  głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 

P  u  n  k  t     4 
================ 

Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami 
 

Pan Ryszard Turek – Wójt Gminy – 31 grudnia razem z Panią Skarbnik podpisaliśmy umowę  
                                  partnerską w sprawie realizacji projektu pod nazwą Złoczewski Obszar 
Funkcjonalny jako jeden z 8 samorządów. Celem projektu jest opracowanie i realizacja zadań, 
które przyczynią się do wzmocnienia roli Złoczewskiej Strefy Ekonomicznej, 
- 7 stycznia 2014r. ogłosiliśmy otwarty konkurs na realizację w 2014r. zadania publicznego z 
zakresu kultury fizycznej i sportu. Dofinansowanie z Urzędu Gminy w kwocie 40 tys. zł. 
- w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność w ramach działania Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW Urząd Marszałkowski przekazał 
do ARiMR zlecenie płatności na kwotę 544.762 zł. 
- 10 stycznia 2014r. podpisaliśmy w Urzędzie Marszałkowskim dwie umowy w ramach 
odnowy miejscowości realizowanej przez Lokalną Grupę Działania „Ziemia Wieluńska”: 
a) pierwsza na rozbudowę pomieszczeń Gminnej Biblioteki w Ostrówku. Kwota 
dofinansowania 165.879 zł, 
b) druga na budowę boiska wiejskiego do piłki siatkowej w Okalewie. 
- 7 lutego 2014r. złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie dotacji ze 
środków funduszu ochrony gruntów rolnych na inwestycje pod nazwą Przebudowa drogi 
wewnętrznej Niemierzyn-Kresy 1.021 km, wartość brutto 439.116 zł. Wartość 
dofinansowania 263.000 zł, 
- 22, 23 i 24 stycznia odbyły się zebrania konsultacyjne w Nietuszynie, Skrzynnie i Dymku w 
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – dotyczy budowy wiatraków, 
- 31 stycznia odbyło się zebranie z mieszkańcami Dymku i Wielgiego w sprawie zamiaru 
likwidacji Szkoły Podstawowej w Wielgiem, 
- w związku z wyborem na stanowisko burmistrza Adelebsen Holgera Frase w imieniu 
własnym, przewodniczącego RG samorządu oraz mieszkańców Gminy skierowałem list 
gratulacyjny na jego ręce. 
- zakupiliśmy 1000 ton żużlu na naprawę dróg na terenie gminy, który obecnie jest zwożony.  
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P  u  n  k  t     5 
=============== 

Informacja z działalności Komisji 
 

Pan Stanisław Litwiński – Przewodniczący Komisji Oświaty… - Komisja Oświaty 
                                            obradowała dwukrotnie zajmowaliśmy się tematem zamiaru 
l8ikwidacji szkoły w Wielgiem. 
 
Pan Sylwester Zienterski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa – nasza  
                                              komisja obradowała dwukrotnie oraz członkowie uczestniczyli w 
walnym Spółki Wodnej. Założony plan przez GSW wykonano w miejscowościach Olesnica, 
Janów, Skrzynno. Na ten cel pozyskano dotację. Potrzeby uregulowań na pewno też są w 
Wielgiem, tamte tereny nie są zmeliorowane. Ludzie z terenu naszej gminy utrzymują się z 
rolnictwa. Najlepiej współpraca układa się z panią sołtys z Rudlic. Dzisiaj omawialiśmy 
sprawę wiatraków. Nasze złoża węgla brunatnego są ratunkiem dla kopalni. Tak naprawdę co 
pozostanie dla nas. Nam grozi zwałowisko, mnie jako potencjalnego wysiedleńca ja 
wyprowadzę się, a co z tymi co pozostaną. 
 
Pan Zbigniew Majchrowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Komisja Rewizyjna w  
                                                omawianym okresie nie obradowała. 
 
 

P  u  n  k  t     6 
================ 
Interpelacje radnych 

 
Pan Zbigniew Majchrowski – radny z Milejowa – chciałem wrócić do tematu oczerniania śp.  
                                                 Wójta z Czarnożył przez radnego Andrzeja Koziołka. Czy 
przeprosił rodzinę zmarłego? 
 
Pan Bogdan Minkina – radny ze Skrzynna – rozmawiałem z radnym z Czarnożył i powiedział  
                                       mi że nie życzy sobie żeby bezcześcić śp Wójta. 
 
Pan Andrzej Koziołek – moja interpelacja odnośnie odnowienia rowu i naprawienia  
                                       nawierzchni drogi na zakręcie w miejscowości Ostrówek koło posesji 
państwa Zuzewicz oraz odnowienia rowu przy drodze powiatowej w Ostrówku od drogi 
krajowej do posesji Pana Mirosława Glińskiego została przekazana do Powiatowego Zarządu 
Dróg odbyła się wizja lokalna proszę żeby radny powiatowy zajął się tym tematem. 
Szanowni państwo błędy popełniamy wszyscy za wypowiedziane słowa osobiście 
przeprosiłem rodzinę zmarłego Wójta. Żona zmarłego Wójta powiedziała „Ja do pana nie 
mam o to pretensji”. Przepraszam jeszcze raz za wypowiedziane słowa. 
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Pan Sylwester Zienterski – radny z Woli Rudlickiej – niestety to co radny Koziołek poruszył  
                                            odnośnie odnowienia rowów to Spółka Wodna włączy się w ten 
temat. I wspólnie postaramy się temat rozwiązać. Chodzi o to żeby wodę wpuszczać do rowu 
melioracyjnego.  
 
Pan Tomasz Łukomski – radny z Niemierzyna – czemu w sesji nie uczestniczy radca prawny. 
 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – pani radca była zaproszona na dzisiejszą sesję. 
 
Pan Jacek Niepiekło – radny Rady Powiatu – interpelację zgłoszę do Powiatowego Zarządu  
                                     Dróg. Droga z Dobroszyn do Okalewa została oczyszczona z krzaków. 
W Niemierzynie będzie udrożniony przepust na zakręcie koło p. Skibińskiego. PZD kończy 
sprawę z wykaszaniem, pozostało jeszcze zerwanie poboczy. Obecnie trwają rozmowy w 
sprawie wywyższenia terenu przy zlewni mleka w Milejowie. 
 

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

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 
Szkoły Podstawowej w Wielgiem 

 
Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – w dniu 6 lutego 2014r. wpłynęło  
                                            pismo od Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Wielgiem 
o staranne i wnikliwe rozpatrzenie projektu likwidacji Szkoły Podstawowej w Wielgiem. 
 
Pan Czesław Warszawski – radny z Dymku – odczytał treść pisma, które wpłynęło do Rady  
                                               Gminy Ostrówek (pismo stanowi załącznik do protokołu) 
 
Pan Czesław Warszawski – jestem z Dymku, uczęszczałem do tej szkoły. Likwidacja szkoły  
                                              nie przyniesie korzyści finansowych z dwóch powodów. 
Materiały otrzymaliśmy godzinę przed sesją nie zdążyłem się skonsultować z dyrektorką 
szkoły żeby przeanalizować te materiały. Dane zawarte w materiałach otrzymanych dzisiaj 
różnią się od danych otrzymanych z materiałami na sesję. Wnioskuję o odroczenie o 1 rok 
likwidacji szkoły w Wielgiem. Na zebraniu dawałem różne propozycje.  
Proszę odłóżmy ten temat o 1 rok usiądźmy i dyskutujmy. 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt Gminy – odnośnie materiałów na dzisiejszą sesję. Dzisiejsze  
                                     materiały, które otrzymali radni to dodatkowe wyjaśnienia. Raport o 
stanie w oświacie otrzymaliście państwo w listopadzie. Błąd mógł być zrobiony chodzi o 
różnice pomiędzy USC, a faktycznie uczęszczającymi dziećmi. 
„Szkoła w Wielgiem obojętnie jak by nie spojrzeć na demografię jest i będzie, przynajmniej z 
tych urodzeń, które mamy w tej chwili w danych będzie najmniejszą szkołą liczebnie. Proszę 
państwa, gmina Ostrówek nie jest instytucją charytatywną, po to tylko, żeby utrzymywać pięć 
placówek szkół podstawowych i dopłacać do tych placówek 1 milion 658 tysięcy złotych. W 
sumie na oświatę wydajemy 2 miliony 542 tysiące złotych. Nie wiem, może są jeszcze gminy 
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w kraju, na pewno są – Pątnów, nie wiem czy to jest wzór dla nas, Mokrsko, też nie wiem czy 
to jest wzór dla nas, są jeszcze gminy, które borykają się i nie potrafią zdobyć się na ten 
pierwszy krok. Chcę podziękować radnym, którzy przede wszystkim reprezentują 
społeczeństwo tej gminy za to, że tak długo utrzymywały te szkoły. Jeżeli ktoś mówi o 
bliskości dziecka do szkoły i szkoły dla dziecka to proszę państwa, mamy 19 miejscowości a 
tylko 5 szkół. W szkole w Wielgiem sale są przestronne i wygodne skoro jest tyle dzieci w 
klasach; w klasie I – 0, w klasie II – 4 uczniów, w klasie III – 0, w klasie IV – 6 uczniów, w 
klasie V – 5 uczniów, w klasie VI – 2 uczniów tak to wygląda. Koszt kształcenia jednego 
dziecka w Wielgiem 33 tysiące 597 złotych, dla porównania w Ostrówku w szkole 
podstawowej 7.814 zł. Do każdej szkoły do subwencji dokładamy środki, natomiast w 
Wielgiem dokładamy ich najwięcej, w tej chwili 560 tysięcy złotych” 
Musimy stworzyć dowóz dzieciom z Wielgiego, chcemy pozostawić fili ę Przedszkola w 
Wielgiem. Nie chcemy tłoczyć dzieci w gimbusie. Wynajmiemy busa do przewozu dzieci do 
szkoły. Dzieci z Wielgiego będą wożone do szkoły w Skrzynnie. 
 
Pan Robert Włodarczyk – radny z Wielgiego – jakby nie patrzeć w Wielgiem jest tendencja  
                                                     wzrostowa na następnym miejscu Okalew i Janów.    
Szkoła w Janowie miała być kiedyś zamknięta, ale jakoś się utrzymała. Ludzie z Wielgiego i 
Dymku płacą największe podatki, gdyż mamy wysokiej klasy ziemię. Nie wiem jak koledzy 
będą dzisiaj głosować. 
 
Pan Czesław Warszawski – radny z Dymku – czy faktycznie największe obciążenie dla  
                                               budżetu stanowi szkoła w Wielgiem? Proszę usiądźmy do stołu i 
dyskutujmy. 
Pan Ryszard Turek – Wójt – do pewnego czasu dogadywaliśmy się z radnym Warszawskim.  
                                  Nie jesteśmy instytucją charytatywną. Gdyby zrobiono kilka lat 
wcześniej reorganizację w oświacie dzisiaj nie było by problemu. Wydatki bieżące nie 
bilansują się z dochodami. Nie mamy z czego spłacać kredytu, czy mamy brać kolejny kredyt. 
Kolega Warszawski mówi żeby odroczyć o 1 rok. 
 
Pan Czesław Warszawski – włodarzem gminy jest wójt. Pan mówi, że mogliśmy zlikwidować  
                                          szkołę w Wielgiem 2 lata temu, kto postawił wniosek w tej sprawie 
2 lata temu. Jestem za tą gminą kiedy pan wójt proponuje stawki podatku zawsze popieram. 
 
Pan Sylwester Zienterski – każdy ma racje, można zgodzić się z petycją oraz z panem  
                                           Wójtem. Cofnijmy się do tytułu kiedy powstawały gimnazja 
wówczas należało przeprowadzić reformę w oświacie. Duże były szkoły tylko w Ostrówku 
była mała wtedy mogliśmy już część szkół zlikwidować. Kiedyś w najgorszej sytuacji była 
szkoła w Janowie. Każdy miał prawo przedstawić swoje wizje. Likwidując szkoły musimy 
uzgodnić że np. zaczynamy od szkoły gdzie jest najmniej dzieci. Ja miałem swoją propozycję 
połączyć dwie szkoły w jednej zrobić szkołę podstawową w drugiej gimnazjum. Przedszkole 
przyciąga dzieci jeżeli jest dobrze wyposażone. Z Niemierzyna dzieci są wożone do 
Ostrówka, a w Janowie w ogóle nie ma przedszkola dzieci chodzą na Chojny. 
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W rodzinie wielopokoleniowej wnuczek był wychowywany przez babcię. Skąd wyż 
demograficzny w Anglii, spowodował to wyjazd naszych rodzin. 
Jesteśmy nauczeni lubimy żyć stadnie. Nie musimy wszyscy gromadzić się wokół Ostrówka. 
 
Pan Stanisław Litwiński – zauważyłem, że występuje tutaj wymiana słów pomiędzy Wójtem  
                                                 a radnym Warszawskim. Wypowiedzi zbędne przystąpić do 
głosowania. Każdy radny wie jak zagłosuje. 
 
Pani Aldona Issel – na jakiej podstawie wyliczono kwotę, która jest dokładana do szkoły w  
                                  Wielgiem? 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – zrobiliśmy symulacje na podstawie trzech szkół. Zrobił to  
                                                  niezależny rzeczoznawca wzięto pod uwagę Janów, Okalew i 
Wielgie. To było zrobione dla naszych potrzeb.  
 
Pani Aldona Issel – na zebraniu w szkole pan Wójt powiedział, że w Wielgiem pozostanie  
                                oddział przedszkolny, świetlica. Jakie oszczędności będą z tego tytułu. 
Jaka to świetlica i dla kogo? 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – chcieliśmy rozszerzyć działalność biblioteki do późnych godzin. 
 
Pani Aldona Issel – komu miała by służyć świetlica. 
 
Pan Ryszard Turek – sprawy techniczne omówimy później. 
 
Pani Aldona Issel – zostaje filia, oddział przedszkolny co z budynkiem 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – część budynku będzie odcięta, a co z pozostałą częścią  
                                                zdecydują radni 
 
Pan Robert Karbowiak – pozostałą część budynku można wydzierżawić i będzie dochód z  
                                          dzierżawy. 
 
Pan Bolesław Grzybowski – została rozburzona stara szkoła cegły zabrano do Ostrówka.  
                                                   Później żeby utwardzić teren dałem swój gruz do szkoły, a 
teraz wnuczkę mam dać do szkoły w Skrzynnie. 
 
Pani Marzena Graczyk – mama ucznia -bądźmy szczerzy jeśli już mówimy o  
                                           bezpieczeństwie, gimbus jest  stary i dzięki bogu na razie nic się 
nie stało, a jeśli się coś stanie? Panie Wójcie życie dzieci jest najważniejsze, to nie jest 
pieniądz, pieniądz był będzie czy go nie będzie ale chodzi o życie. 
W jakich warunkach dowożeni są gimnazjaliści? Nawet pasów nie ma w gimbusie. 
 
Pan Ryszard Turek – wypadek może zdarzyć się każdemu. 
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Pani Ala Patyk-Stępień – każdy z nas ma możliwość wypowiedzenia się.  
                                        Wszyscy pracujemy na wsi, wszyscy pracujemy w tej samej gminie, 
wszyscy mamy malutkie szkoły, wszystkie szkoły nie są remontowane, wszystkie przynoszą 
koszty gminie odwołuję się do waszych serc do waszych sumień, biorąc pod uwagę dobro 
dzieci. Ja wiem jakie są liczby i uważam że my mając tak mało dzieci gospodarujemy dobrze 
żeby jakoś to wszystko funkcjonowało, łączymy zajęcia, mamy ograniczone etaty 
nauczycielskie, staramy się łączyć jak najbardziej rodziców i to oni wykazują się ogromną 
inicjatywą i doposażają szkołę, pomagają nam jak tylko mogą. Dlatego jeszcze raz odwołuje 
się do państwa serc i sumień bo tylko to mi pozostało. 
 
Pan Bolesław Grzybowski – co się składa na koszty finansowania przedszkola. Padły słowa  
                                                  może Okalew. Wójt zaproponował dowóz dzieci do szkoły w 
Skrzynnie, dlaczego Wielgie a nie np. Skrzynno. Co z nauczycielami? Ilu nauczycieli może 
przejść na emeryturę żeby nie blokować etatów. 
Wspomnę o przedszkolance w Wielgiem mówiono że nic nie da się zrobić, źle traktowała 
dzieci. Wtedy mówiono że nie da się zwolnić tej nauczycielki, stało się że pani została jednak 
zwolniona. 
Ja przez dwa lata woziłem wnuczki do przedszkola do Ostrówka nikt mi nie zwróci za dowóz 
do Ostrówka. 
 
Pan Zbigniew Majchrowski – w 2017 roku w szkole Wielgiem będzie 47 dzieci czy  
                                                  wystarczy 1 autobus żeby dowieźć dzieci do Skrzynna  
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – mówiłem już że te dzieci nie będą dowożone gimbusem. Będzie  
                                             wynajęty autobus od pana Wesołowskiego. 
 
Pan Zbigniew Majchrowski – sprawa śmieci miała być kwota 5,70 zł od osoby. Teraz nikt nie  
                                                mówi ile musimy dołożyć z budżetu do śmieci bierzemy kredyt 
i płacimy. 
 
Pan Sylwester Zienterski – pan Wójt mówi o wynajęciu dodatkowego busa, to dodatkowe  
                                             koszty. Bagatelizuje się zagrożenia. Wójt jest niezależny od 
radnych. Wójt ma swoich tzw. „wazeliniarzy”, którzy mu doradzają. Niektórzy mówią głupio 
ale coś mądrego też powiedzą. Niektórzy mówią głupio, ale coś mądrego też powiedzą. 
 
Pan Robert Włodarczyk  - ja powiem tak, zamkniemy szkołę w Wielgiem, oszczędności  
                                        dołożymy do śmieci, potem znowu będzie brakowało, trzeba będzie 
zamknąć następną szkołę i tak dalej, dojdziemy do tego, że będą zamknięte, taka jest sytuacja 
w naszej gminie i nie da się tego ukryć i tak będziemy to robić. Druga strona medalu i biorę 
pełną odpowiedzialność za to co powiem  ta szkoła będzie zamknięta a potem przyjdzie na nią 
czas jak przyszedł na wszystko, potem będzie sprzedana przez gminę, bo taka jest prawda, jak 
Dom Nauczyciela, jak przedszkole i gmina za to pieniążki weźmie i do tego dążymy. 
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Pan Tadeusz Suchoń – rodzic – nie rozumiem czy panowie radni już wiedzą jak mają  
                                                  głosować. 
 
Pani Wioletta Dzioba – Komisja Oświaty głosowała na posiedzeniu w listopadzie wynik 5:1  
                                        nie wiem jak ustosunkowały się pozostałe Komisje Rady. Pan 
Przewodniczący miał na myśli naszą komisję. 
 
Pan Sławomir Andrzejak – dlaczego jesteśmy przydzieleni do szkoły w Skrzynnie. Kto nas  
                                              tam przydzielił. Podobno w szkole w Skrzynnie jest niemiła 
atmosfera. Nie ma sensu tam posyłać naszych dzieci. Czy nie możemy szukać oszczędności w 
innych dziedzinach. Obciąć premie, zmniejszyć wynagrodzenia. 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – my proponujemy Skrzynno Wasza wola gdzie poślecie dzieci.  
                                    Rada gminy nie rozpatrywała jeszcze żadnych pism w sprawie 
Skrzynna. Przytoczę pewną rzecz o której już zapomnieliście w 2012 roku chcieliście 
odwołać ze stanowiska Panią dyrektor szkoły w Wielgiem. 
 
Pani Magdalena Adamiak – rodzic – u nas w szkole już raz panowała zła atmosfera. Nie 
chcemy narażać na to po raz kolejny nasze dzieci. Czy oszczędności nie da się szukać gdzie 
indziej niż w oświacie. 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – w Skrzynnie mówi się o braku współpracy z Radą Rodziców.  
                                   Nie ma czegoś takiego żeby pracownikowi zabrać wynagrodzenie. 
Szukaliśmy oszczędności wszędzie wymieniliśmy piece, nie można obciąć wynagrodzenia 
gdy przybywa obowiązków. 
 
Pan Robert Włodarczyk – nie wyślę dziecka do Skrzynna tylko do Szynkielowa. Moje  
                                          dziecko ma 6 lat do Szynkielowa mam bliżej. 
 
Pan Ryszard Turek – 4 nauczycieli jest w wieku emerytalnym. Dwóch nauczycieli zostanie w  
                                    Wielgiem na pewno będzie potrzebny nauczyciel do Ostrówka z 
przygotowaniem wczesnoszkolnym 
 
Pani Marzena Graczyk – rodzic – były zakupione książki do klasy IV-VI czy ktoś nam zwróci  
                                         za to pieniądze. Po zmianie szkoły trzeba będzie obecne książki 
wyrzucić do kosza bo w każdej placówce obowiązują inne podręczniki. Co mam zrobić z 
podręcznikami, które zakupiłam na 3 lata. Czy Pan Wójt odkupi te podręczniki. Kto nam 
zwróci pieniądze? 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – zrefundujemy. Czy korzysta pani z opieki lub w postaci  
                                               stypendium.   
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Pani Marzena Graczyk – ja nie korzystam z opieki społecznej i nie otrzymuję żadnego  
                                       stypendium na dzieci. Ja też szukam oszczędności tak samo jak pan 
wójt. 
 
Pan Czesław Warszawski – nie rozumiem wypowiedzi radnego Litwińskiego, czy miałeś już  
                                               zdanie wyrobione wcześniej, przecież po to przybyli rodzice na 
dzisiejszą sesję żeby ich wysłuchać. Przypomnij sobie jak mówiłeś do mnie że jak będę 
głosował za wiatrakami to też mnie poprzesz. Apeluję do radnych rozważnie podejdźcie do 
sprawy. 
 
Pan Stanisław Litwiński – kilka lat temu radny Warszawski występował żeby zamknąć szkołę  
                                           w Janowie i Okalewie.  
 
Pani Anna Szydłowska – pojedzie to dziecko gdzieś dalej do szkoły, przyjedzie o 16 czy o 16  
                                         kiedy ono ma się uczyć? A musi wstać na gimbus o 740 . Przyjedzie 
do domu zje obiad, odpocznie i kiedy ono ma się uczyć? Teraz gimbus jeździ o 740 a jak 
przyjdzie wstać wcześniej? Ono przyjedzie zmęczone i musi się uczyć dalej i rano znów 
wstać. A sześciolatki? Też pójdą do I klasy, trzeba się trochę zastanowić. 
 
Pan Tomasz Łukomski – odnośnie świetlicy, świetlice powinny być bardziej doposażone. Z  
                                      Niemierzyna dzieci powinny chodzić do Skrzynna, a chodzą do 
Ostrówka tylko w Ostrówku przedszkole jest czynne od godziny siódmej do piętnastej. 
Dzieci są zżyte ze sobą i dlatego pozostają w Ostrówku. 
Pan Łukasz Pawlik – jestem za dziećmi, tylko patrzę trochę pod innym kątem, dochodzą tu  
                                  finansowe rzeczy i liczebność dzieci. Propozycja pana Wójta z 
zostawieniem oddziału przedszkolnego jest dobra a szkoła, dzieciaki dojeżdżające, jeśli mają 
dowóz do szkoły pod opieką, myślę że nie będą miały krzywdy a na miejscu w szkole, myślę 
że z większą grupą dzieci będą mogły lepiej współpracować, organizować się więcej może 
być zajęć pozalekcyjnych. 
 
Pani Marzena Graczyk – dziecko w gimnazjum jak zostanie na zajęcia pozalekcyjne to  
                                        niestety nie ma czym dojechać do domu. Rodzice Musą sami 
odebrać dziecko. 
 
Pan Czesław Warszawski – dlaczego z Ostrówka nie można ruszyć dzieci. Włodarz gminy nie 
może tak postąpić. Wnioskowałem o odroczenie o rok likwidacji tej szkoły, to pozwoliłoby 
realnie usiąść i przemyśleć czy z tą szkołą rzeczywiście jest tak tragicznie, czy inne szkoły też 
nie są w innej sytuacji, czy to nie należy się nam i wam powiedzieć, dlatego tak mocno 
podkreślam, myślę że dawałem różne argumenty, może być i to stowarzyszenie ale jeśli 
mamy rzeczywiście uratować gminę i fundusze to jeszcze raz powtarzam odstąpmy o rok od 
likwidacji szkoły. 
Składam wniosek o przesunięcie terminu likwidacji szkoły w Wielgiem. 
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Pani Elżbieta Krupa – Ognisko ZNP – ZNP corocznie analizuje środki wydatkowane na  
                                oświatę przez gminy z powiatu wieluńskiego. Zarząd ZNP nigdy nie miał 
zastrzeżeń do Wójta Gminy Ostrówek. Był zawsze na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o 
wydawanie środków celowych i dodatkowych na oświatę. W związku z tym rodzi się pytanie, 
co takiego się wydarzyło, że doszło do takiej sytuacji. 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – nastąpiła niewydolność finansowa. Wcześniej łataliśmy dziury w  
                                      budżecie jak umieliśmy. Teraz po prostu nie mamy z czego. 
 
Pan Łukasz Pawlik – ile szkół jest na terenie powiatu do których uczęszcza 18 dzieci? 
 
Pani Elżbieta Krupa przedstawiciel ZNP – nigdy liczba dzieci nie jest brana pod uwagę. 
 
Pan Łukasz Pawlik – co z budynkiem, rozumiem że z budynku chcecie pieniążki dla waszej  
                                    miejscowości. 
 
Przewodniczący obrad – zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach  
                                    zawodowych projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły 
Podstawowej w Wielgiem został przesłany do zaopiniowania do następujących organizacji: 

1) Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Łódzkiego w Łodzi, 
2) Pan Andrzej Jaźwiec Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP w Wieluniu, 
3) Pani Elżbieta Krupa Ognisko ZNP  
4) Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa 

Łódzkiego w Łodzi, 
5) Zarząd Województwa Łódzkiego Forum Związków Zawodowych w Bełchatowie 
6) NSZZ Solidarność Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej w Łodzi 

 
Pani Elżbieta Krupa – przedstawiciel ZNP – jednoosobowo nie mogę podejmować  
                                  stanowiska, dlatego ta sprawa została omówiona na forum powiatu. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za wnioskiem zgłoszonym przez radnego  
                                        Czesława Warszawskiego dotyczącego odroczenia o 1 rok likwidacji 
Szkoły Podstawowej w Wielgiem? 
 
Za odroczeniem o 1 rok glosowało – 4 radnych 
Przeciw  - 10 radnych 
Wstrzymało się – 0 
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Pan Zbigniew Majchrowski – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                                  sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Wielgiem 
 
za podjęciem uchwały głosowało – 10 radnych 
przeciw – 4 radnych 
wstrzymało się – 0 
 
UCHWAŁA Nr XXXII/220/2014 
 
Salę obrad opuścił radny Robert Włodarczyk 
 
 

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

Określenie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem 

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” na lata 2014-2020 

 
Pani Irena Barańska – Kierownik GOPS – w związku z wejściem w życie uchwały Rady  
                                     Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 po uchwaleniu przez Radę Gminy 
powyższych uchwał można wystąpić do Wojewody o pozyskanie środków na ten cel. 
Program ma na celu ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o 
niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
uczniów. 
120 dzieci korzysta z dożywiania na terenie naszej gminy. 
 
Pan Zbigniew Majchrowski – co z rodzinami patologicznymi? 
 
Pani Irena Barańska – Kierownik GOPS – jak będzie zgłoszenie będziemy robić zakupy. 
 
Pan Bogdan Minkina – chodzi o rodziny patologiczne żeby nie dzieci z tych rodzin nie były  
                                     pokrzywdzone. 
 
Pani Irena Barańska – Kierownik GOPS – dzieci z takich rodzin uczęszczające do szkoły  
                                      mają zapewnione bułki, rodzice dzieci w wieku 0-6 lat mają zasiłki 
celowe. 
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Pan Zbigniew Majchrowski – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                                    sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 
dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w 
zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały? 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
UCHWAŁA Nr XXXII/221/2014 
 
 

P  u  n  k  t     9 
================= 

Ustanowienie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

 
Przewodniczący obrad – pani Kierownik GOPS omówiła projekty uchwał, proszę Komisję  
                                         Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu uchwały.  
 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                  ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały? 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
UCHWAŁA Nr XXXII/222/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15 

 

P  u  n  k  t     10 
=============== 

Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy 
w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla 
osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 
 
Przewodniczący obrad –  proszę Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu  
                                          uchwały.  
 
Pan Zbigniew Majchrowski – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                               sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego 
do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego 
na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 
2014-2020 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały? 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało – 12 radnych 
Przeciw – 1 radny 
Wstrzymało się – 0 
 
UCHWAŁA Nr XXXII/223/2014 

 
P  u  n  k  t     11 

================== 
Wydzierżawienie części działki nr 138 o pow. 0,2000 ha, położonej w Skrzynnie, 

dotychczasowemu dzierżawcy 
 

Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – chodzi o wydzierżawienie działki położonej  
                                           przy Szkole Podstawowej w Skrzynnie dotychczasowemu 
dzierżawcy panu Krzemianowskiemu. 
 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                   wydzierżawienia części działki nr 138 o pow. 0,2000 ha, położonej w 
Skrzynnie, dotychczasowemu dzierżawcy. 
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Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały? 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
UCHWAŁA Nr XXXII/224/2014 
 

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

Wolne wnioski i zapytania 
 

Pan Stanisław Litwiński – nie rozumiem dlaczego związki zawodowe do których został  
                                            przesłany projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły 
Podstawowej w Wielgiem nie przysłały odpowiedzi. 
 
Przewodniczący obrad – zgodnie z przepisami my wysłaliśmy a związki zawodowe mają 30  
                                          dni na odpowiedź, ale nie muszą nam przysłać odpowiedzi. 
 
Pan Ryszard Kuxnik – co gmina zrobiła w temacie weryfikacji złożonych deklaracji  
                                     śmieciowych? 
 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – każdy mieszkaniec ma prawo złożyć  
                                            deklarację. Niektóre sytuacje są sporne nie wiadomo jak traktować 
np. kierowca, który przyjeżdża do domu tylko na sobotę i niedzielę, jak to sprawdzić. 
W tej chwili nie mogę powiedzieć ilu mieszkańców nie złożyło deklaracji. Na dzień 
dzisiejszy wysłaliśmy upomnienia do osób , które złożyły deklaracje, a nie dokonały wpłaty. 
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P  u  n  k  t     13 
================== 

Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Gminy 
 

Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – dokonał zamknięcia obrad XXXII  
                                           sesji Rady Gminy Ostrówek. 
 
 
Uchwały stanowią integralną część protokołu 
 
Załączniki 
 

1) Listy obecności 
2) Pismo Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Wielgiem 
3) Wydatki na oświatę za 2013 rok 
4) Kserokopia pism wysłanych do związków zawodowych 

 
 
 
 
Protokołowała : 
Urszula Zgoda 
 insp.ds. samorządowych 
 
Grażyna Konarzewska  
 podinsp.ds. kadr 
 


