
   P R O T O K Ó Ł  XXXII/18 
z sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej  

w dniu 29 czerwca 2018r.  
w sali narad Urzędu Gminy w Ostrówku 

w godz. 800 - 900 
 

W sesji uczestniczyło  14 radnych według załączonej listy obecności: 
 

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

 

Nieobecny –  Arkadiusz Banaś 
 
Goście zaproszeni; 

1. Ryszard Turek – Wójt 
2. Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy 
3. Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy 
4. Zofia Kalemba – Kierownik SPZPOZ w Ostrówku 
5. Janina Szczecińska – Dyrektor GOUKiS w Ostrówku 
6. Alina Frejusz – Radio Ziemi Wieluńskiej 
7. Szymon Pilarski – Kulisy Powiatu 
8. Lucyna Kaśnicka – Radca Prawny 

 
Sołtysi : 

1. Aleksy Buda – sołtys sołectwa Bolków 
2. Marek Gajda – sołtys sołectwa Dębiec 
3. Mirosław Polewiak – sołtys sołectwa Dymek 
4. Elżbieta Kwapisz – sołtys sołectwa Janów 
5. Ewa Konieczna – sołtys sołectwa Milejów 
6. Krzysztof Dudaczyk – sołtys sołectwa Niemierzyn 
7. Krzysztof Panek – sołtys sołectwa Nietuszyna 
8. Jacek Banaś – sołtys sołectwa Okalew 



9. Halina Haladyn – sołtys sołectwa Ostrówek 
10. Marianna Pawłowska – sołtys sołectwa Rudlice 
11. Marek Panek – sołtys sołectwa Skrzynno 
12. Józef Stępień – sołtys sołectwa Wielgie 
13. Marek Nawrocki – sołtys sołectwa Wola Rudlicka 

 

Proponowany  porządek  obrad  : 

1. Otwarcie obrad XXXII sesji Rady Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji Rady Gminy. 
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
4. Informacja z działalności Wójta Gminy. 
5. Informacja z działalności Komisji. 
6. Interpelacje radnych. 
7. Przyjęcie sprawozdania finansowego SPZPOZ w Ostrówku za 2017 rok – podjęcie 

uchwały. 
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego  GOUKiS  w Ostrówku za 2017 rok – 

podjęcie uchwały. 
9. Przyjęcie sprawozdania z działalności GOPS w Ostrówku za 2017 rok – podjęcie 

uchwały. 
10. Ocena zasobów pomocy społecznej (materiał dostępny na stronie internetowej: 

www.ostrowekgmina.pl  w zakładce „Materiały na sesję Rady Gminy” oraz w 
Urzędzie Gminy w Ostrówku,  pokój nr 6 sekretariat). 

11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w 
Gminie Ostrówek na lata 2017-2019 za rok 2017. 

12. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ostrówek na lata 
2017-2022 za 2017 rok.  

13. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na profilaktykę i przeciwdziałanie 
alkoholizmowi w 2017 roku. 

14. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu gminy: 
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
- opinia Komisji Rewizyjnej, 
- dyskusja, 
- zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok – podjęcie uchwały. 

15. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy: 
- wniosek Komisji Rewizyjne, 
- opinia RIO, 
- głosowanie, 
- podjęcie uchwały. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutów 
Sołectw Gminy Ostrówek – podjęcie uchwały. 



17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i 
podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Ostrówek – podjęcie uchwały. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów 
alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Ostrówek – podjęcie 
uchwały. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na terenie gminy Ostrówek – podjęcie uchwały. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy. 
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej. 
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy – podjęcie 

uchwały. 
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy – podjęcie 

uchwały. 
24. Wolne wnioski i  zapytania. 
25. Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Gminy. 

 

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 Ostrówek. Powitał przybyłych radnych, gości 
zaproszonych oraz sołtysów. Obrady są prawomocne, w sesji uczestniczy 14 radnych.  
 
 

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

Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji 
 
Przewodniczący obrad – projekt porządku obrad wszyscy radni otrzymali, z proponowanego  
                                          porządku obrad zdejmujemy punkt 21 zmiany w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej, gdyż nie ma żadnych zmian. Czy są pytania do przedstawionego 
porządku obrad? 
Kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się - 0 
 
Protokół został wyłożony do wglądu, czy są uwagi. 
Jeżeli nie będzie uwag to uważam, że został przyjęty bez uwag. 



Porządek  obrad  : 

1. Otwarcie obrad XXXII sesji Rady Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji Rady Gminy. 
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
4. Informacja z działalności Wójta Gminy. 
5. Informacja z działalności Komisji. 
6. Interpelacje radnych. 
7. Przyjęcie sprawozdania finansowego SPZPOZ w Ostrówku za 2017 rok – podjęcie 

uchwały. 
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego  GOUKiS  w Ostrówku za 2017 rok – 

podjęcie uchwały. 
9. Przyjęcie sprawozdania z działalności GOPS w Ostrówku za 2017 rok – podjęcie 

uchwały. 
10. Ocena zasobów pomocy społecznej (materiał dostępny na stronie internetowej: 

www.ostrowekgmina.pl  w zakładce „Materiały na sesję Rady Gminy” oraz w 
Urzędzie Gminy w Ostrówku,  pokój nr 6 sekretariat). 

11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w 
Gminie Ostrówek na lata 2017-2019 za rok 2017. 

12. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ostrówek na lata 
2017-2022 za 2017 rok.  

13. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na profilaktykę i przeciwdziałanie 
alkoholizmowi w 2017 roku. 

14. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu gminy: 
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
- opinia Komisji Rewizyjnej, 
- dyskusja, 
- zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok – podjęcie uchwały. 

15. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy: 
- wniosek Komisji Rewizyjne, 
- opinia RIO, 
- głosowanie, 
- podjęcie uchwały. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutów 
Sołectw Gminy Ostrówek – podjęcie uchwały. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i 
podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Ostrówek – podjęcie uchwały. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów 
alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Ostrówek – podjęcie 
uchwały. 



19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na terenie gminy Ostrówek – podjęcie uchwały. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy. 
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy – podjęcie 

uchwały. 
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy – podjęcie 

uchwały. 
23. Wolne wnioski i  zapytania. 
24. Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Gminy. 

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

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
 
Przewodniczący obrad – do Komisji Uchwał i Wniosków proponuję powołać radnych :  
                                      Piotra Banasia, Krzysztofa Graczyka oraz Marka Nawrockiego. 
Kto z panów 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 
 

Pan Ryszard Turek – Wójt Gminy – 20 kwietnia w wyniku przetargu nieograniczonego na  
                                   przebudowę drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w 
miejscowości Okalew-Pod Bór (872m) z 3 ofert wybraliśmy ofertę PUH Domax z Boronowa 
za kwotę 445 902 zł brutto (3 przetarg). Trwają prace wykonawcze, termin wykonania 15 
września. 
 
2)  w miesiącu maju w porozumieniu z powiatem wykonana została nakładka asfaltowa na  
     drodze powiatowej w Skrzynnie w kierunku Gromadzic dł 500m wartość 150 tys zł. 
Udział Gminy Ostrówek 50%. 
 
3)  8 czerwca w siedzibie Wojewódzkiej Straży Pożarnej podpisaliśmy umowę z tzw.  
     Funduszu Sprawiedliwości na wyposażenie ochotniczych straży pożarnych. 
Udzielona dotacja to kwota 39.646 zł rozdzielona została na wszystkie jednostki 
 
4)  18 czerwca podpisałem umowy w Urzędzie Marszałkowskim na tzw. granty sołeckie,  
      które dotyczą właściwie remontu i wyposażenia strażnic w Woli Rudlickiej, Skrzynnie i 
Niemierzynie. 
 



5)  zakończone zostało malowanie budynku Urzędu Gminy. Pomalowane zostały ściany,  
      barierki, wymienione drzwi i nowe schody po komisariacie. Koszt 30 tys. zł plus drzwi. 
 
6)  jesteśmy na etapie uzgodnień projektów z PGE na montaż oświetlenia ulicznego  
     Skrzynno-Zapowiednik, 12 lamp i wymiana 24 opraw rtęciowych na sodowe i Rudlice 
montaż 4 słupów z oprawami. 
 
7)  25 czerwca unieważniliśmy postępowanie przetargowe na realizację zadania pn.  
     Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku oraz remont 50 szt. studni oraz dostawa i 
montaż agregatu prądotwórczego, z powodu nie złożenia żadnej oferty w dniu 22 czerwca 
 
8)  w miejscowości Wola Rudlicka wymienionych zostało 30 opraw oświetleniowych z  
      rtęciowych na sodowe przez firmę Lumen. Pozostało do wymiany 20. Koszt całości około 
15 tys. zł. 
 
9)  grupa wolontariuszy z kopalni i elektrowni Bełchatów rozpoczęła remont (wymianę  
       wszystkich drzwi) na piętrze Szkoły Podstawowej w Skrzynnie. Dofinansowanie ze 
strony Bełchatowa to 10 tys. zł. 
 
10)  pracownicy stali i publiczni w okresie wiosennym zajmowali się naprawą dróg,  
        wykaszaniem poboczy i awariami na wodociągu. 
 

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

Informacja z działalności Komisji 
 
W okresie między sesjami komisje odbyły wspólne posiedzenie na którym zaopiniowały 
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. 
 

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

Interpelacje 
 
Pan Robert Karbowiak – radny z Okalewa – naprawić drogę Babin-Chojny. 
                                         Wyciąć zakrzewienia na tej drodze, pobocze przed asfaltem 
wywieźć żużlem czy żwirem          
 
Pan Marek Nawrocki – radny z Woli Rudlickiej - naprawić żwirem drogę dojazdową do pól  
                                       koło  przystanku w Woli Rudlickiej i  do państwa ……… ze dwie 
przyczepy żwiru tam jest taka duża dziura. 
 
Pan Wiesław Wojewoda – radny ze Skrzynna – naprawić drogę do mostu do tzw. kościółka. 
 
 



Pan Marcin Stangret – radny z Milejowa – na Koloni Milejów uzupełnić ubytki w drodze,  
                                       przepust się zarywa, w drodze asfaltowej są dziury,  naprawić oraz 
wyciąć krzaki koło pana …….. 
 
Pan Piotr Banaś – radny ze Skrzynna – ustawić lustro przy budynku po starej szkole  
                               podstawowej w Skrzynnie – rozwidlenie dróg na Dębiec i Gromadzice – 
wyjeżdżając z drogi na Dębiec w kierunku Ostrówka jest znacznie utrudniony; 
- wyciąć krzaki od mojej posesji w kierunku pana ……..; 
- ustawić lustro przy wyjeździe z drogi gminnej z Karpat na drogę powiatową – w celu  
   poprawy bezpieczeństwa. 
 
Pan Krzysztof Panek – sołtys z Nietuszyny – naprawić pobocza przy drodze krajowej w  
                                                                           Nietuszynie na całej długości. 
 
Pan Andrzej Koziołek – radny z Ostrówka – droga od państwa ………. do krajówki  
                                        wyryta do żółtego piachu, podwyższyć tę drogę. 
 
Pan Krzysztof Graczyk – radny z Wielgiego – na terenie placu przy budynku po byłej Szkole  
                                            Podstawowej w Wielgiem chcemy zrobić boisko do gry w piłkę 
plażową, prosiłbym o udostępnienie nam koparki. 
 
Pan Łukasz Pawlik – radny z Ostrówka – utwardzić drogę w kierunku lasu za sklepem w  
                                                                    Ostrówku. 
 
 

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

Przyjęcie sprawozdania finansowego SPZPOZ w Ostrówku za 2017 rok 
 
Przewodniczący obrad - sprawozdanie radni otrzymali w marcu łącznie ze sprawozdaniem z  
                                        wykonania budżetu gminy. Czy są pytania do pani Kierownik 
SPZPOZ w Ostrówku. Nie widzę. 
Radni temat ten omówili na posiedzeniu komisji. 
 
Pan Piotr Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                       sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego SPZPOZ w Ostrówku 
za 2017 rok. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego  
                                        projektu  uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego 
SPZPOZ w Ostrówku za 2017 rok? 
 
 
 



Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr XXXII/217/18 
 

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

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego GOUKiS w Ostrówku za 2017 rok 
 

Przewodniczący obrad - sprawozdanie radni otrzymali w marcu łącznie ze sprawozdaniem z  
                                        wykonania budżetu gminy. Czy są pytania do pani Dyrektor 
GOUKiS  w Ostrówku. Nie widzę. 
Radni temat ten omówili na posiedzeniu komisji. 
 
Pan Piotr Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                       sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GOUKiS w 
Ostrówku za 2017 rok. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego  
                                        projektu  uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego GOUKiS w Ostrówku za 2017 rok? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr XXXIII/218/18 
 

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

Przyjęcie sprawozdania z działalności GOPS za 2017 rok 
 

Przewodniczący obrad - Czy są pytania do pani Kierownik GOPS  w Ostrówku. Nie widzę. 
                                        Radni temat ten omówili na posiedzeniu komisji. sprawozdanie z 
działalności  GOPS za 2017 rok otrzymali wcześniej, zdążyli się zapoznać. Może mają 
panowie radni pytania.  
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 
 
Pan Piotr Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                      sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności GOPS w Ostrówku za 
2017 rok. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego  
                                        projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności w 
Ostrówku za 2017 rok? 



Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr XXXII/219/18 
 

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

Ocena zasobów pomocy społecznej 
 
Przewodniczący obrad – ocena zasobów pomocy społecznej została omówiona na  
                                         posiedzeniu Komisji. Uwag nie zgłoszono. Czy są pytania do Pani 
Kierownik GOPS. Nie widzę.  
Radni przedłożoną ocenę przyjęli bez uwag 
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 
 

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

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania  
Rodziny w Gminie Ostrówek na lata 2017-2019 za rok 2017 

 
Przewodniczący obrad – wszyscy radni materiał otrzymali. Czy są pytania, uwagi? 
 
Radni przedłożone sprawozdanie przyjęli bez uwag 
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 
 
 

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

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu  
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

 Przemocy w Rodzinie w Gminie Ostrówek  
na lata 2017-2022 za 2017 rok 

 
 
Przewodniczący obrad - wszyscy radni materiał otrzymali. Czy są pytania, uwagi? 
 
Radni przedłożone sprawozdanie przyjęli bez uwag 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
 
 



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

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na profilaktykę 
i przeciwdziałanie alkoholizmowi 

 
Przewodniczący obrad – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na profilaktykę 

                                           i przeciwdziałanie alkoholizmowi wszyscy radni otrzymali. Czy są 
pytania?  
 
Radni przedłożone sprawozdanie przyjęli bez uwag.  
 

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

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy 

 
Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy –wszyscy radni otrzymali materiały z  
                                          którymi zdążyli się zapoznać tj. : 
- sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok, 
- sprawozdanie finansowe, 
- opinię RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok, 
- informację o stanie mienia Gminy Ostrówek, 
- opinię Komisji Rewizyjnej  
 
Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy  – przedstawiła Uchwałę Nr IV/53/2018 Składu  
                                        Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 
kwietnia 2018r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ostrówek za 
2017 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami (powyższą uchwałę 
wszyscy radni otrzymali wraz z materiałami) 
 
Pan Krzysztof Karbowiak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił opinię  
                                               Komisji Rewizyjnej z dnia  26 kwietnia 2018r. w sprawie 
wykonania budżetu gminy za 2017 rok. 
Radni powyższą opinię otrzymali. 
 
Przewodniczący obrad – czy są pytania, uwagi do przedłożonego sprawozdania?  Jeżeli nie  
                                       ma to proszę Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu 
uchwały. 
 
Pan Piotr Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                        sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy. 
 
 



Przewodniczący obrad – kto z państwa jest za przyjęciem sprawozdania finansowego za 2017  
                                          rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Uchwała Nr XXXII/220/2018 
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Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 
 

Przewodniczący obrad – w poprzednim punkcie rozpatrzyliśmy i przyjęliśmy sprawozdanie  
                                          finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy wraz z 
informacją ostanie mienia Gminy Ostrówek. Teraz przystępujemy do podjęcia uchwały w 
sprawie absolutorium dla Wójta. 
 
Pan Krzysztof Karbowiak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił wniosek  
                                               Komisji Rewizyjnej z dnia  26 kwietnia 2018r. w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2017 rok. 
Radni powyższy wniosek otrzymali  
Następnie Przewodniczący przedstawił Uchwałę Nr IV/105/2018 Regionalnej Izby 
Obrachunkowej z dnia 7 maja 2018r. w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej odnośnie 
udzielenia absolutorium Wójtowi.  
 
Pan Piotr Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                      sprawie  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za udzieleniem absolutorium Panu  
                                        Wójtowi? 
 
Za udzieleniem absolutorium głosowało  - 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Uchwała Nr XXXII/221/2018 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt Gminy – dziękuję Pani Skarbnik, wszystkim współpracownikom  
                                   radnym i sołtysom za wspólną pracę i pomoc w działaniach. Jest mi 
bardzo miło z tego tytułu, staram się i będę się starał o pozyskiwanie środków z zewnątrz, 
żeby jak najwięcej zadań zrealizowano na terenie naszej gminy. 
 
Pan Andrzej Wojewoda – gratuluję sukcesów i życzę dalszej owocnej pracy. 



 
Pan Andrzej Koziołek – gratuluję sukcesów. 
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Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  
Statutów Sołectw Gminy Ostrówek 

 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy -  w związku ze zmianą kadencji Rady Gminy z 4  
                                            na 5 lat wprowadzamy również zmiany  w Statutach Sołectw, 
kadencja Sołtysów i Rad Sołeckich też będzie trwała 5 lat.  
 
Pan Piotr Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały zmieniającej  
                                               uchwałę w sprawie Statutów Sołectw Gminy Ostrówek. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Uchwała Nr XXXII/222/2018 
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Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej 
 liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  

oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania  
napojów alkoholowych na terenie gminy Ostrówek 

 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – uchwały, które były podejmowane dużo  
                                           wcześniej a to są lata 1993, 1997 przez ten okres zmieniało się 
orzecznictwo teraz wymogi ustawowe zmusiły nas do przygotowania i przyjęcia nowych 
uchwał. Treść uchwał wszyscy wiecie, bo zdążyliście się zapoznać.  Jeżeli chodzi o zasady to 
się liczy odległość od drzwi wejściowych do sklepu do drzwi wejściowych do obiektu. Co do 
określenia tych odległości zdania są podzielone, zobaczymy jak się nadzór zachowa.        
 
Pan Piotr Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie   
                             ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie 
gminy Ostrówek. 
 
 
 



 Przewodniczący obrad – kto z panów jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Uchwała Nr XXXII/223/2018 
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Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odstępstwa  
od zakazu spożywania napojów alkoholowych 

 w miejscach publicznych na terenie gminy Ostrówek 
 
Pan Piotr Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały  w sprawie  
                            odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach 
publicznych na terenie gminy Ostrówek. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Uchwała Nr XXXII/224/2018 
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Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu  
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania  

ścieków na terenie gminy Ostrówek 
 

Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w  
                                            wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Rada Gminy 
przyjmuje projekt Regulaminu, który następnie zostanie przekazany do Wód Polskich w celu 
zaopiniowania. Po otrzymaniu z Wód Polskich opinii Rada Gminy uchwali Regulamin. 
 
Pan Piotr Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                                      projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie gminy Ostrówek 
 
 
 
 
  



Przewodniczący obrad – kto z panów jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Uchwała Nr XXXII/225/2018 
 

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

Zmiany w budżecie gminy 
 

Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – omówiła proponowane zmiany w budżecie  
                                          gminy na 2018 rok 
 
Pan Piotr Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                                                                 zmian w budżecie gminy. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymał się – 1 radny 
 
Uchwała Nr XXXII/226/2018 
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Odwołanie Skarbnika Gminy 
 

Pan Piotr Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                  odwołania Skarbnika Gminy. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 12 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 2 radnych 
 
Uchwała Nr XXXII/227/2018 
 
Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy -  dziękuję za współpracę  
 
Radni i sołtysi wręczyli Pani Annie Walszczyk kwiaty 
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Powołanie Skarbnika Gminy 
 

Pan Ryszard Turek – Wójt Gminy – wnioskuję o powołanie Pani Lidii Pawlak na stanowisko  
                                                            Skarbnika Gminy.  
 
Pan Piotr Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                                                                  powołania Skarbnika Gminy.  
 
Przewodniczący obrad – kto z panów jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Uchwała Nr XXXII/228/2018 
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Wolne wnioski i zapytania 
 

Pan Jacek Banaś – sołtys sołectwa Okalew – ulewa zniszczyła dojazd do byłego wysypiska  
                                                                         śmieci. 
Pan Łukasz Pawlik – dziękuję wszystkim za współpracę. Przypominam, że od lipca można  
                                    składać wnioski na wyprawkę szkolną. 
 
Pan Tomasz Łukomski – czy w naszej gminie będą stypendia naukowe? 
 
Pan Łukasz Pawlik – temat należy rozpatrzyć. 
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Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Gminy 
 

Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – dokonał zamknięcia obrad XXXII  
                                        sesji Rady Gminy Ostrówek. Podziękował wszystkim za przybycie. 
 
 
Na tym protokół zakończono 
 
Protokołowała 
Urszula Giełzak 


