
P  r  o  t  o  k  ó  ł  XXIII/2013 
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek 

odbytej w dniu 15 lutego 2013r. 
 

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. 

 
P  u  n  k  t     1 

================ 
Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – otworzył obrady XXIII sesji Rady  
                                           Gminy Ostrówek. Powitał wszystkich przybyłych na sesję oraz 
stwierdził prawomocność obrad. Na 15 radnych ustawowego składu Rady w sesji uczestniczy 
15 radnych. Obrady są prawomocne. 
 

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

Przewodniczący obrad – zawiadomienie o terminie i miejscu nadzwyczajnej XXIII sesji Rady  
                                         Gminy Ostrówek wraz z materiałami dotyczącymi porządku obrad 
wszyscy radni otrzymali.  
Na wniosek Wójta z porządku obrad zdejmiemy punkt 10 zmiany w budżecie gminy. 
Pozostałe punkt bez zmian. 
 

 



Proponowany porządek obrad : 

1. Otwarcie  obrad  XXIII sesji  Rady  Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
4. Udzielenia odpowiedzi na skargę z dnia 17 stycznia 2013r.  na Radę Gminy 
Ostrówek wniesioną przez Prokuratora Rejonowego w Wieluniu do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Łodzi – podjęcie uchwały 
5. Udzielenia odpowiedzi na skargę z dnia 22 stycznia 2013r.  na Radę Gminy 
Ostrówek wniesioną przez Prokuratora Rejonowego w Wieluniu do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Łodzi – podjęcie uchwały. 
6. Uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ostrówek 
– podjęcie uchwały. 
7. Określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi – podjęcie uchwały. 
8. Przyjęcie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości – podjęcie uchwały. 
9. Przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu w gminie Ostrówek” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka 2007-2013, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 
eInclusion – podjęcie uchwały. 
10. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Ostrówek, a Powiatem 
Wieluńskim w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy 
Ostrówek  transportu i opieki w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Gromadzicach – podjęcie uchwały. 
11. Wolne wnioski. 
12. Zamknięcie  obrad XXIII sesji  Rady  Gminy. 

 
Kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad? 
 
Za przyjęciem głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 

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

 
Przewodniczący obrad – do Komisji Uchwał  i Wniosków proponuję radnych : Sylwestera 
Zienterskiego, Łukasza Pawlika oraz Tomasza Łukomskiego. 
Kto z państwa radnych jest za powołaniem Komisji Uchwał i Wniosków w przedstawionym 
składzie? 
 
Za głosowało  - 13 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
 



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

Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – w dniu 21 stycznia 2013r. wpłynęła do Urzędu  
                                            Gminy skarga Prokuratora Rejonowego w Wieluniu na uchwałę 
Nr XVII/112/2012 Rady Gminy Ostrówek z dnia 29 czerwca 2012r. zarzucająca rażące 
naruszenie przepisów ustawy o systemie oświaty, polegające na braku precyzyjnego ustalenia 
w uchwale rodzaju świadczeń, za które ustalono odpłatność za świadczenia przekraczające 
podstawę programową. 
W treści uzasadnienia Prokurator wskazał, iż przedmiotowa uchwała ustalająca wysokość 
opłaty za świadczenia realizowane w przedszkolu w wymiarze rozszerzonym winna określać 
zakres programu rozszerzonego, bowiem o ile podstawa programowa jest bezpłatna, tak 
świadczenia w ramach programu rozszerzonego są odpłatne. Zdaniem skarżącego konieczne 
jest szczegółowe określenie wysokości opłaty odpowiadającej każdemu ze świadczeń 
oferowanych w ramach programu rozszerzonego. 
Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z dnia 24 stycznia 2013r. stwierdził, że gmina 
może pobierać opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym w wymiarze 
przekraczającym pięć godzin dziennie, bez względu na zakres realizowanych wówczas zajęć, 
czyli nie musi określać za jakie konkretnie zajęcia pobiera tę opłatę. 
Ponadto Prokurator wniósł również skargę na wcześniejszą uchwałę Nr XIII/91/2011 z 
29.12.2011r. 
Przygotowaliśmy odpowiedź na skargę gdzie podtrzymujemy swoje stanowisko. 
Wszystkie materiały w tej sprawie państwo radni otrzymali. 
 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                   udzielenia odpowiedzi na skargę na Radę Gminy Ostrówek wniesioną 
przez Prokuratora Rejonowego w Wieluniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                       uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na Radę Gminy 
Ostrówek wniesioną przez Prokuratora Rejonowego w Wieluniu do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego? 
 
Za przyjęciem głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
UCHWAŁA  NR XXIII/158/2013 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                   udzielenia odpowiedzi na skargę na Radę Gminy Ostrówek wniesioną 
przez Prokuratora Rejonowego w Wieluniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                       uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na Radę Gminy 
Ostrówek wniesioną przez Prokuratora Rejonowego w Wieluniu do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego? 
 
Za przyjęciem głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
UCHWAŁA  NR XXIII/159/2013 
 

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

Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – otrzymaliśmy zawiadomienie o wszczęciu  
                                            postępowania w celu kontroli legalności uchwały w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ostrówek. Zastrzeżenia organu 
budzi niezgodność ww. uchwały z zakresem upoważnienia ustawowego udzielonego radzie 
gminy w art.4 ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Po otrzymaniu zawiadomienia wysłaliśmy pismo informujące, że sami usuniemy wskazane 
nieprawidłowości do 15 lutego 2013r. 
Powyższy projekt uchwały został dostosowany zgodnie z sugestiami Wydziału Prawnego. 
 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                   uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Ostrówek. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                       uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie gminy Ostrówek? 
 
Za przyjęciem głosowało – 9 radnych 
Przeciw – 2 radnych 
Wstrzymało się – 2 radnych 
Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu 
 
UCHWAŁA NR XXIII/160/2013 
 



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

Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy - otrzymaliśmy zawiadomienie o wszczęciu  
                                            postępowania w celu kontroli legalności uchwały w sprawie 
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.  
Obowiązek wniesienia opłaty powstaje po upływie danego okresu, a nie w czasie jego 
trwania, dlatego musimy zmienić termin określający pobieranie należności. 
 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały  sprawie  
                                  określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                       uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi? 
 
Za przyjęciem głosowało – 9 radnych 
Przeciw – 2 radnych 
Wstrzymało się – 2 radnych 
Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu 
 
UCHWAŁA NR XXIII/161/2013 
 

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

Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy - otrzymaliśmy zawiadomienie o wszczęciu  
                                            postępowania w celu kontroli legalności uchwały w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości. 
Przepis nie daje uprawnienia Radzie do przyjmowania oświadczenia od składającego 
deklarację o treści : „Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o 
odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością”. 
Ten zapis musimy usunąć z deklaracji. 
 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały  sprawie  
                                    wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 
                                  .  
 
 
 
 
 



Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                       uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości? 
 
 
Za przyjęciem głosowało – 9 radnych 
Przeciw – 2 radnych 
Wstrzymało się – 1 radnych 
Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu 
 
UCHWAŁA NR XXIII/162/2013 
 

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

Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – w ramach Programu Operacyjnego  
                                          Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 istnieje możliwość uzyskania 
dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych na projekty związane z 
przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu. Celem projektu jest zmniejszenie zjawiska 
wykluczenia cyfrowego poprzez zapewnienie sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu 
dla minimum 30 gospodarstw domowych, miejscowych szkół, świetlic, bibliotek, domów 
pomocy społecznej oraz zwiększenie motywacji, świadomości, wiedzy i umiejętności 
obywateli w zakresie wykorzystania technologii teleinformatycznych w życiu codziennym. 
W ramach projektu przewiduje się następujące działania : 

1) Budowa infrastruktury teleinformatycznej, 
2) Zakup sprzętu komputerowego i zapewnienie dostępu do Internetu dla minimum 30 

gospodarstw domowych, 
3) Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych gminy, 
4) Działania promocyjne, 
5) Szkolenia. 

Obowiązek jest żeby 5 lat uczestniczyć w tym projekcie. Przez 3 lata koszty pokrywane są z 
programu, a przez następne 2 lata gmina pokrywa koszty Internetu. 
 
Pan Tomasz Łukomski – byłbym za tym żeby wejść w ten projekt. 
 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                 przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrówek” w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu – eInclusion. 
 
 
 
 
 



Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                       uchwały w sprawie przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrówek” w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion? 
 
 
Za przyjęciem głosowało – 5 radnych 
Przeciw – 3 radnych 
Wstrzymało się – 4 radnych 
 
UCHWAŁA NR XXIII/163/2013 
 

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

Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – powinniśmy zawrzeć Porozumienie na dowóz  
                                            dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 
Gromadzicach. 
 
Pan Tomasz Łukomski – czy nie byłoby taniej gdybyśmy własnym transportem dowozili  
                                         dzieci. 
 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                 wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Ostrówek, 
a Powiatem Wieluńskim w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy 
Ostrówek  transportu i opieki w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Gromadzicach. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                       uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia 
pomiędzy Gminą Ostrówek, a Powiatem Wieluńskim w zakresie zapewnienia uczniom 
niepełnosprawnym z terenu Gminy Ostrówek  transportu i opieki w czasie przewozu do 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadzicach? 
 
 
Za przyjęciem głosowało – 10 radnych 
Przeciw – 2 radnych 
Wstrzymało się – 1 radnych 
 
UCHWAŁA NR XXIII/164/2013 
 
 
 
 



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

Pan Tomasz Łukomski – w turnieju piłki halowej uczestniczyło 8 drużyn. Chciałem  
                                          podziękować sponsorom. Jutro odbędzie się turniej piłki siatkowej 
na który zapraszam. 
 
Pan Bogdan Minkina – oświetlenie uliczne w Gwizdałkach przy drodze krajowej świeci się  
                                      całą noc. 
 
Pani Maria Bąk – czy Komisja Rozwoju Wsi i Rolnictwa wypracowała już ostateczne  
                               stanowisko w sprawie zwałowiska, jeżeli tak to może  Przewodniczący 
zapoznałby nas ze stanowiskiem Komisji w tym temacie. 
 
Pan Sylwester Zienterski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa – temat  
                                            bardzo trudny, powinno być więcej spotkań żeby przedyskutować 
ten temat.  Staraliśmy się wniknąć w szczegóły. Jesteśmy przeciwko lokalizacji tego 
zwałowiska w obecnym jego położeniu. Należy stanąć w obronie ferm mlecznych. Kopalnia 
powinna przedstawić konkretnie jak przystąpi do wyszacowania naszych gospodarstw. 
Dobrze byłoby gdyby kopalnia zapewniła wysiedlonym rolnikom grunty od ARR, 
 
Pan Łukasz Pawlik – sensownym działaniem byłoby przeprowadzenie referendum. 
 
Pan Sylwester Zienterski – jestem przeciwko referendum. 
 
Pan Tomasz Łukomski – przeciwników zwałowiska mamy, a czy są przeciwnicy kopalni. 
 
Pan Andrzej Koziołek – w początkowych planach zwałowisko znajdowało się na terenie  
                                      gminy Burzenin, później to się zmieniło. Dlaczego nie można 
przesunąć tego zwałowisko tak żeby pozostawić gospodarstwa rolne dalej są lasy czy tam nie 
może być zwałowisko. 
 
Pan Sylwester Zienterski – gdybyśmy przenieśli zwałowisko na teren innej gminy to  
                                                  niekorzystnie byłoby dla nas. Gmina nasza nie miała by 
żadnych korzyści. Powinniśmy uzyskać badanie hydrologiczne, badania geologiczne. 
 
Pan Zbigniew Majchrowski – radny Koziołek sieje nieprawdę. Zorganizowałem wycieczkę do  
                                                Bełchatowa żeby ludzie zobaczyli na własne oczy jak 
wyglądają tereny wokół kopalni. Jak żyją ludzie zamieszkujący w pobliżu kopalni. 
 
Pan Stanisław Litwiński – czy ludzie są za czy przeciw? 
 
Pan Zbigniew Majchrowski – trudno powiedzieć nawet w domach są podziały, dlatego trudno 
powiedzieć. 
 



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

Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – dokonał zamknięcia obrad XXIII  
                                        nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. 
 
Uchwały stanowią integralną część protokołu. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
 
 


