
P R O T O K O Ł  XXIV/2013 
z sesji Rady Gminy Ostrówek 

odbytej w dniu 28 marca 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. 

 
S o ł t y s i : 
 

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. Renata Kośmider – sołtys sołectwa Okalew 
9. Wanda Kępa – 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 

 
 



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

Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – dokonał otwarcia obrad XX IV    
                                          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 
                                                             ============ 
 
 
Proponowany  porządek  obrad  : 

1. Otwarcie  obrad  XXIV sesji  Rady  Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad XXIV sesji Rady Gminy oraz  protokołu z sesji. 
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
4. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami. 
5. Informacja z działalności Komisji. 
6. Interpelacje radnych. 
7. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do Studium po debacie – dyskusja – głosowanie. 
8. Uchwalenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrówek – 

dyskusja – podjęcie uchwały. 
9. Informacja o instalacjach odnawialnych źródeł energii. 
10. Zmiany w budżecie gminy – podjęcie uchwały. 
11. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2011-2016 – podjęcie uchwały. 
12. Zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 – podjęcie 

uchwały. 
13. Zaciągnięcie kredytu – podjęcie uchwały. 
14. Wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki – 

dyskusja – podjęcie uchwały. 
15. Przyjęcie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2013-2018 – dyskusja – 

podjęcie uchwały. 
16. Przyjęcie sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków na profilaktykę i przeciwdziałanie 

alkoholizmowi w 2012r. . 
17. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Ostrówek za 

2012  
18. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Ostrówek za 2012 rok. 
19. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 rok. 
20. Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – 

podjęcie uchwały. 
21. Nadanie medalu „Za Zasługi dla Gminy Ostrówek” – głosowanie – podjęcie uchwały. 
22. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok – podjęcie uchwały. 
23. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu w sprawie wsparcia finansowego. 
24. Wolne wnioski i zapytania. 
25. Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Gminy. 

         

 
 
 
 



Przewodniczący obrad – wpłynął wniosek od Wójta Gminy o uzupełnienie porządku obrad o 
następujące projekty uchwał : 

1) przekazania do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ostrówku 
zadań wynikających z ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej, 

2) wprowadzenia zmiany do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Ostrówku, 

3) udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wieluńskiemu na opracowanie 
dokumentacji technicznej zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E 
Nietuszyna-Wieluń na odcinku od Nietuszyny do Okalewa (do skrzyżowania z drogą 
gminną Nr 114055E w kol. Babin od km 0+00 do km 2+650) – przed zmianami w 
budżecie gminy. 

Proponuję  punkt 15 przyjęcie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na 
lata 2013-2018 przesunąć po punkcie 6 interpelacje radnych. 

Pan Sylwester Zienterski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa –  
                                            Komisja  Rozwoju Wsi i Rolnictwa stawia wniosek o skierowanie 
projektu uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrówek do ponownego rozpatrzenia. 
               Komentarz merytoryczny do opracowanego przez Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we 
Wrocławiu „Studium Przestrzennych Uwarunkowań Rozwoju Energetyki Wiatrowej w 
Województwie Dolnośląskim” opracowany przez grupę profesorów mówi iż we Francji odległość ta 
(zgodnie z zaleceniami Francuskiej Akademii Medycyny), wynosi od pojedynczego wiatraka 1,5km a 
w USA – 3,2km . 
Francuska Akademia Medycyny  zaleciła wstrzymanie budowy wszystkich wiatraków w odległości 
mniejszej niż 1,5km od siedlisk ludzkich!  

Przedstawiona w Studium odległość 0,5km elektrowni  wiatrowych od zabudowy 
mieszkaniowej jest absolutnie niewystarczająca. 
Po prawdopodobnym wprowadzeniu rygorystycznych przepisów powstanie sytuacja, w której 
mieszkańcy  posiadający posesje nie będą mogli je zabudować z uwagi na sąsiedztwo elektrowni 
wiatrowych. Np. dzieci nie pobudują się przy rodzicach jeśli ich posesja znajdować się będzie w 
pobliżu elektrowni wiatrowych.  
Jeżeli w Polsce powstaną przepisy normujące minimalne odległości lokalizacji elektrowni wiatrowych 
od zabudowań, to w przypadku postawienia obecnie turbin 500m od zabudowań będzie zakaz budowy 
nowych budynków mieszkalnych w promieniu np. 3 km od elektrowni wiatrowych co spowoduje 
wyłączenie  ogromnych obszarów z możliwości rozwoju. 

Szkodliwy wpływ na życie i dyskomfort człowieka mają także biogazownie. Związane jest to 
przede wszystkim z uciążliwym zapachem. 

Biorąc pod uwagę w/w uzasadnienie Komisja Rozwoju Wsi i Rolnictwa wnioskuje o ujęcie w 
projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrówek 
minimalnej odległości elektrowni wiatrowych od zabudowań wynoszącej 3 km a dla biogazowi  2 km. 

Ponadto komisja wnioskuje o zdjęcie punktu 7 i 8 z porządku obrad sesji. ( Wniosek stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 
 
 
 



Przewodniczący obrad – kto z państwa jest za przyjęciem wniosku Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa  
                                         dotyczącego minimalnej odległości wiatraków  i biogazowni od  zabudowań 
oraz zdjęcie punktu 7 i 8 z porządku obrad sesji? 
 
Za głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Przewodniczący obrad – porządek obrad uległ zmianie proponuję : 
                                   Punkt 8 – przekazania do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Ostrówku zadań wynikających z ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
Punkt 9 – wprowadzenia zmiany do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Ostrówku, 
Punkt 10 – udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wieluńskiemu na opracowanie 
dokumentacji technicznej zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E Nietuszyna-
Wieluń na odcinku od Nietuszyny do Okalewa (do skrzyżowania z drogą gminną Nr 114055E 
w kol. Babin od km 0+00 do km 2+650) – przed zmianami w budżecie gminy, 
Punkt 11 – zaciągnięcie pożyczki, 
Punkt 12 – zaciągnięcie kredytu, 
Punkt 13 – zmiany w budżecie gminy, 
Punkt 14 – zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Punkt 15 – wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków  stanowiących 
fundusz sołecki 
Pozostałe punkty porządku obrad bez zmian. 
Kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad po uwzględnieniu 
zaproponowanych zmian? 
 
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 

Przyjęty porządek obrad: 
 

1. Otwarcie  obrad  XXIV sesji  Rady  Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad XXIV sesji Rady Gminy oraz  protokołu z poprzedniej sesji. 
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
4. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami. 
5. Informacja z działalności Komisji. 
6. Interpelacje radnych. 
7. Przyjęcie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2013-

2018 – dyskusja – podjęcie uchwały. 
8. Przekazania do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ostrówku 

zadań wynikających z ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej – podjęcie uchwały. 

9. Wprowadzenia zmiany do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Ostrówku – podjęcie uchwały. 

10. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wieluńskiemu na opracowanie 
dokumentacji technicznej zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E 



Nietuszyna-Wieluń na odcinku od Nietuszyny do Okalewa (do skrzyżowania z drogą 
gminną Nr 114055E w kol. Babin od km 0+00 do km 2+650) – podjęcie uchwały. 

11. Zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2007-
2013 – podjęcie uchwały. 

12. Zaciągnięcie kredytu – podjęcie uchwały. 
13. Zmiany w budżecie gminy – podjęcie uchwały. 
14. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2011-2016 – 

podjęcie uchwały. 
15. Wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz 

sołecki – dyskusja – podjęcie uchwały. 
 

16. Przyjęcie sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków na profilaktykę i 
przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2012r. . 

17. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy 
Ostrówek za 2012  

18. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Ostrówek za 2012 rok. 

19. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Ostrówek z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego za 2012 rok. 

20. Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt – podjęcie uchwały. 

21. Nadanie medalu „Za Zasługi dla Gminy Ostrówek” – głosowanie – podjęcie uchwały. 
22. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok – podjęcie uchwały. 
23. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu w sprawie wsparcia 

finansowego. 
24. Wolne wnioski i zapytania. 
25. Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Gminy. 

 
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 
 
 

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

Przewodniczący obrad – do Komisji Uchwał i Wniosków proponuję radnych Marię Bąk,  
                                         Wiolettę Dzioba oraz Czesława Warszawskiego. 
Kto z państwa radnych jest za powołaniem Komisji Uchwał i Wniosków w przedstawionym 
składzie? 
 
Za głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 



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

Informacja z działalności Wójta 
 

Pan Ryszard Turek – Wójt Gminy – 08 stycznia ogłosiliśmy konkurs ofert na realizację w  
                                  2013 roku zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu. 
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu w dniu 29 stycznia 2013r. komisja konkursowa wyłoniła 
dwóch oferentów : 

1) na zadanie 1 
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży, kobiet i mężczyzn z 
terenu Gminy Ostrówek poprzez prowadzenie treningów i udział w imprezach sportowo-
rekreacyjnych „Uczniowski Młodzieżowy Klub Sportowy „Ostrowia” w Ostrówku na kwotę 
38.000,00 zł. 

2) na zadanie 2 
upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych dla uczniów 
szkół podstawowych z terenu Gminy Ostrówek o tytuł „Najbardziej usportowiona szkoła 
podstawowa w 2012r. oraz udział w wieruszowskiej międzypowiatowej lidze piłki siatkowej. 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Ostrówek – kwota dotacji 7.000,00 zł 
 
II – 13 lutego złożyliśmy wniosek do WFOGR na dofinansowanie w formie dotacji  
        przebudowy drogi wewnętrznej dojazdowej do pól Bolków-Nietuszyna o długości 
1122m o szerokości 4,50m. Wartość kosztorysowa 551.619,00 zł kwota dotacji 330.000,00 zł. 
Termin realizacji do 15.09.2013r. 
 
III – 18 lutego 2013r. złożyliśmy wniosek do Starostwa Wieluńskiego w ramach Narodowego  
          Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na przebudowę drogi powiatowej na odcinku 
Nietuszyna-Okalew (kol. Babin) dł. 2.650m w 2014r. Zakres : dywanik asfaltowy, 
utwardzenie poboczy, odnowienie przydrożnych rowów, przebudowa istniejących przepustów 
i zjazdów, jednostronny chodnik od szkoły do Babina. Dziś przygotowana jest uchwała do 
podjęcia w sprawie współfinansowania opracowania dokumentacji. 
 
IV – Wydział Zarządzanie Funduszami Europejskimi ŁUW przyznał nam dotację w kwocie  
         102 tys. zł na zakup samochodu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrówku. 
68 tys. zł zostało przyznane z PFRON-u. 
 
V – 07 marca 2013r. rozpatrzone zostały oferty na Budowę przydomowych oczyszczalni  
        biologicznych w ilości 73 sztuk. 
Spośród 4 ofert wyłoniono ofertę Instal-System Roman Torzewski (Rodrysin 6a) Poddębice 
za kwotę brutto 735.221,00 zł. Kwota przeznaczona na zadanie to 1.025.050 zł. Termin 
realizacji inwestycji do 20.06.2013r. 
 
 
 
 



VI – 15 marca 2013r. rozstrzygnięty został przetarg na dostawę ciągnika rolniczego i  
          przyczepy asenizacyjnej. Wybrano spośród 6 ofert firmę P.W. „ROL-MECH” 
Krzysztof Modrzejewski – Strzelno za kwotę 192.966 zł brutto. Kwota przeznaczona na 
realizację to 157.044 zł brutto 
 
VII – 11 marca 2013r. złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (Program  
            Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) o dofinansowanie realizacji projektu działania : 
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. 
Celem projektu jest stworzenie dostępu do szerokopasmowej sieci w celu dostępu do 
Internetu dla 80 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu 
trudnej sytuacji ekonomicznej i 8 podmiotach – jednostkach organizacyjnych Gminy. 
Całkowite wydatki na realizację projektu to 1.226.248 zł brutto. 
 
VIII -  15 marca 2013r. zawarliśmy porozumienie z Urzędem Pracy na realizację programu  
            specjalnego „Zawsze aktywni” skierowanego do osób bezrobotnych powyżej 50 roku 
życia. Celem jest zatrudnienie 10 osób bezrobotnych na okres 6 m-cy. 
 
IX – w ramach prac społecznie użytecznych zatrudnionych zostanie 5 osób (wniosek  
          złożyliśmy na 10) na 6 m-cy. Od 02 kwietnia rozpoczną pracę w ramach prac 
publicznych 3 osoby. 
 
X – wyremontowane zostały drogi żużlowe na Kopcu, Wielgiem (do Wlaźlaka i Cieślaka).  
         Łącznik Janów, żużlem zakupionym z ciepłowni Wieluń (po 20,05 zł brutto)  
w ilości 484t. Zakupiliśmy też tonę masy asfaltowej na zimno do łatania dziur na drogach 
asfaltowych. 
 

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

Informacja z działalności Komisji 
 
Maria Bąk – Przewodnicząca Komisji Budżetowej – w dniu 20 marca odbyliśmy wspólne 
posiedzenie z Komisją Oświaty. Porządek posiedzenia :  

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do Studium po debacie – dyskusja – głosowanie. 
2. Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Ostrówek – dyskusja.     
3. Propozycje wykorzystania środków PROWu w ramach Lokalnej Grupy Działania 

Ziemia Wieluńska, Działania Odnowa i rozwój miejscowości.  
Omówienie materiałów na XXIV sesję Rady Gminy. 
Zapoznaliśmy się z wnioskami zgłoszonymi do studium po debacie. 
Komisja  Rozwoju Wsi i Rolnictwa po konsultacji z Komisją Budżetową oraz Komisją 
Oświaty postawiła wniosek o skierowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrówek do 
ponownego rozpatrzenia. 



Przedstawiona w Studium odległość 0,5km elektrowni  wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej jest 
absolutnie niewystarczająca. 
Na posiedzeniu Komisji Pan Wójt przedstawił możliwość pozyskania środków z PROW w ramach 
Lokalnej Grupy Działania Ziemia Wieluńska, Działania Odnowa i rozwój miejscowości na rozbudowę 
biblioteki w Ostrówku. 
Fundusz sołecki – czekamy na wypowiedź sołtysów w tym temacie. 
Program opieki nad zwierzętami – komisja zaopiniowała pozytywnie. 
Zapoznano się z wnioskiem złożonym przez Kapitułę w sprawie przyznania medali „Za Zasługi dla 
Gminy Ostrówek. 
Pozytywnie zaopiniowano plan kontroli Komisji Rewizyjnej. 
Komisje nie wniosły zastrzeżeń do przedłożonych sprawozdań: 
- z wykonania dochodów i wydatków na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2012r., 
- z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, 
- z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
- z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
Komisje pozytywnie zaopiniowały zmiany w budżecie gminy, zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej, zaciągnięcia pożyczki i kredytu 
 
Sylwester Zienterski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa – 20 marca nasza komisja  
                                      wspólnie z Komisją Budżetową i Komisją Oświaty omówiła  

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do Studium po debacie – dyskusja – głosowanie. 
2. Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Ostrówek – dyskusja.     
Zapoznaliśmy się z wnioskami zgłoszonymi do studium po debacie. 
Komisja  Rozwoju Wsi i Rolnictwa po konsultacji z Komisją Budżetową oraz Komisją 
Oświaty postawiła wniosek o skierowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrówek do 
ponownego rozpatrzenia. 
Przedstawiona w Studium odległość 0,5km elektrowni  wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej jest 
absolutnie niewystarczająca. 
Następnie omówiliśmy materiały na XXIV sesję Rady Gminy : 
Sprawozdania z : 
- wykonania dochodów i wydatków na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2012r., 
-  realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, 
-  realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
-  realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
Komisja zaopiniowała pozytywnie. 
Fundusz sołecki – czekamy na wypowiedź sołtysów w tym temacie. 
Na posiedzeniu Komisji Pan Wójt przedstawił możliwość pozyskania środków z PROW w ramach 
Lokalnej Grupy Działania Ziemia Wieluńska, Działania Odnowa i rozwój miejscowości na rozbudowę 
biblioteki w Ostrówku. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała zmiany w budżecie gminy, zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej, zaciągnięcia pożyczki i kredytu 
 
Stanisław Litwiński – Przewodniczący Komisji Oświaty…. – pani przewodnicząca Komisji  
                                      Budżetowej powiedziała już wszystko w tym temacie. 
 



 
Zbigniew Majchrowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Komisja Rewizyjna nie odbyła  
                                          żadnego posiedzenia w omawianym okresie. 
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================= 

Interpelacje radnych 
Pan Tomasz Łukomski – na wszystkich drogach powiatowych po zimie należy uzupełnić  
                                         ubytki. 
 
Pan Andrzej Koziołek – jeżeli chodzi o kontrole jednostek OSP przez Komisje Rewizyjną  
                                  przecież nie można wydać ani złotówki nie zgodnie z przeznaczeniem. 
Przystąpiono do wytyczenia drogi na Bolkowie nikt nie pokazał się na drodze przy 
wytyczeniu ani pan Nowak ani geodeci rolnicy zostali zlekceważeni. 
 
Pan Stanisław Litwiński – przy wytyczaniu drogi byli obecni i mieszkańcy i geodeta 
- przy sklepie w Nietuszynie dziury należałoby naprawić. 
 
Pan Ryszard Kuźnik – naprawić drogę koło pana Stangreta. 
 
Pan Robert Karbowiak – naprawić drogi w Okalewie. 
 
Pan Nowakowski – mieszkaniec Nietuszyny – co z oczyszczalnią w Nietuszynie. Wójt  
                                 obiecał że za jego kadencji będzie w Nietuszynie kanalizacja.  
 
Wójt – nakładka w Nietuszynie była zrobiona. Wójt zabiegał o projekt Czarnożyły-Złoczew.  
             Uważam, że dokąd nie ruszy kopalnia droga nie będzie przebudowana. My nie 
jesteśmy w stanie dołożyć z budżetu.  
 
Pani Maria Bąk – co dalej z drogą powiatową Skrzynno-Gromadzice? 
 
Pan Nowakowski – kiedy będzie kanalizacja w Nietuszynie? 
 
Wójt – po 2014 roku. 
 
Pan Zbigniew Majchrowski – plac przed zlewnią mleka w Milejowie jest cały czas zalewany.  
                                              Teren należałoby odwodnić, do zlewni mleka możemy dostać się 
w gumowcach. 
 
Pan Stanisław Litwiński – w 2014r. będzie zrobiony projekt na kanalizację w Nietuszynie, 
gmina wyłoży pieniądze, a co dalej jak nie będzie chętnych. 
 
 



Pan Sylwester Zienterski – nie tylko Nietuszyna jest bez kanalizacji, przyjdzie czas, że  
              wszyscy będą musieli mieć oczyszczalnie lub być przyłączeni do kanalizacji. 
 
Pan Jacek Niepiekło – radny powiatowy – odnośnie rowów na drodze powiatowej Nan terenie  
                                   naszej gminy przewiduje się 600m Dębiec-Ostrówek. 
Jeżeli chodzi o chodnik w Dymku nie mamy jeszcze terminu. 
Drogi po zimie będą łatane. Jeżeli chodzi o remont drogi w Okalewie może odbyć się przy 
współfinansowaniu gminy. Drogi psują ciężkie samochody, które jeżdżą do naszych 
żwirowni.  
Droga Gromadzice-Skrzynno jest w planie to jest duża inwestycja. 
Droga w Milejowie – Zarząd Dróg zajmie się odwodnieniem placu przy zlewni mleka wiosną. 
250-300m odwodnienia ma być. 
Teraz robią wycinkę krzaków. 
 
Pani Wioletta Dzioba – załatać dziury na Młynku. 
 
Pan Leszek Bak – zapytanie radnej Bąk skieruję do kierownictwa. 
 
Przedstawiciel EKO REGION – wypowiedzenie umów odbędzie się za porozumieniem stron.  
                                                       Inkasent będzie zbierał podpisy. Nie ma niebezpieczeństwa 
żeby płacić w miesiącu lipcu dwukrotnie. Jeżeli wygramy to pojemniki zostaną 
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Przyjęcie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych na lata 2013-2018 

 
Przewodniczący obrad – Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata  
                                        2013-2018 radni otrzymali, ponadto omówiliśmy na posiedzeniach 
Komisji. Czy są pytania uwagi? 
 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – przyjęcie strategii jest potrzebne w celu  
                                             pozyskania środków unijnych. Mamy ujemny przyrost naturalny. 
Społeczeństwo nam się starzeje. Na terenie naszej gminy dobrze znamy sytuację rodzin. 
Art. 16b ust.1 i 17 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej wskazują, że do zadań własnych o 
charakterze obowiązkowym gminy należy opracowanie i realizacja gminnej strategii 
rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów 
pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których 
celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. 
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. Jest najważniejszym dokumentem stanowiącym o realizowanej lokalnej polityce 
społecznej. Uwzględnia m.in. diagnozę sytuacji społecznej, prognozę zmian w zakresie 
objętym strategią, określa : cele strategiczne projektowanych zmian, kierunki niezbędnych 
działań, sposoby realizacji strategii oraz jej ramy finansowe, wskaźniki realizacji działań. 



 
Przewodniczący obrad – proszę Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu  
                                         uchwały. 
 
Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w  
                                        sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania problemów 
Społecznych na lata 2013-2018. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
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Przekazania do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ostrówku zadań wynikających z ustawy 
z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy - zgodnie z art. 10 ust. 1 organ stanowiący gminy  
                                           może wyznaczyć podmiot do realizacji zadań własnych gminy 
zawartych w powyższej ustawie. Model i kierunki  działania, jakie umieścił ustawodawca w 
tejże ustawie to nowe rozwiązania, które przekształcają obecnie funkcjonujący system  
wsparcia rodziny i przerzucają je na  samorządy gminne. 
Podstawowym celem ustawy,  jaki  przyświecał ustawodawcy jest kompleksowe 
uregulowanie problematyki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej nad dziećmi 
pozbawionymi  prawidłowej opieki rodzicielskiej. Nowy system ma za zadanie wzmocnić 
wsparcie dysfunkcyjnej rodziny biologicznej dziecka, a w konsekwencji w przyszłości 
ograniczać liczbę dzieci objętych pieczą zastępczą. Wprowadza on bowiem nowe instytucje 
wsparcia  rodziny na poziomie gminy tj. asystent rodziny,  rodzina wspierająca, zespół 
interdyscyplinarny, nałożono również obowiązek monitorowania losów dziecka objętego 
pieczą zastępczą. Będziemy zobowiązani do zatrudniania i finansowania asystentów rodziny, 
finansowania pomocy udzielanej przez rodziny wspierające rodzinom dysfunkcyjnym ( 
zgodnie z zawartą umową ). 
Prowadzenia i finansowania spokrewnionych rodzin zastępczych, finansowania opieki 
zastępczej nad dziećmi  umieszczonymi w placówkach opiekuńczo – wychowawczych    i 
rodzinach zastępczych, finansowanie pomocy na usamodzielnienie wychowanków 
spokrewnionych rodzin zastępczych. 
Najbardziej nowatorskie rozwiązanie w stosunku do stanu obowiązującego, to wprowadzenie 
odpowiedzialności gminy za losy dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.  
To kolejne zadanie, które będzie generowało koszty dla budżetu gminy, ponieważ w zapisach 
ustawy nie przewidziano obligatoryjnego obowiązku zabezpieczenia  finansowego na jego 
realizację. Art. 197 ustawy informuje, że samorządy mogą  otrzymywać dotacje celowe z 



budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu realizacji zadań wspierania 
rodziny do 50 % ale wcale nie muszą. 
 
Przewodniczący obrad – czy są pytania, uwagi?  Proszę Komisję Uchwał i Wniosków o  
                                       przedstawienie projektu uchwały. 
 
Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w  
                                      sprawie  przekazania do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Ostrówku zadań wynikających z ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.   
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 

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

Wprowadzenia zmiany do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrówku 

 

Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – w związku z podjęciem poprzedniej uchwały     
                                    zachodzi konieczność zmiany statutu GOPS.  Zmiany obejmują 
realizację zadań wynikających z art. 10 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej. 
                                                                   
Przewodniczący obrad – czy są pytania? Proszę Komisję Uchwał i Wniosków o   
                                          przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
 
Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w  
                                        sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Ostrówku. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
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Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wieluńskiemu na opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn: 
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E Nietuszyna-Wieluń na odcinku od Nietuszyny do Okalewa (do 

skrzyżowania z drogą gminną Nr 114055E w kol. Babin od km 0+00 do km 2+650) 

 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy    
                                              finansowej Powiatowi Wieluńskiemu dotyczy opracowania 
dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej w Okalewie. 
 
Przewodniczący obrad - czy są pytania? Proszę Komisję Uchwał i Wniosków o   
                                          przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
 
Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w  
                                       udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wieluńskiemu na 
opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E 
Nietuszyna-Wieluń na odcinku od Nietuszyny do Okalewa (do skrzyżowania z drogą gminną 
Nr 114055E w kol. Babin od km 0+00 do km 2+650) 
Przewodniczący obrad – kto z państwa jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
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Zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 
 

Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – pożyczka w wysokości 600 tys. zł będzie  
                                     przeznaczona na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. 
 
Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w  
                                       sprawie zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w 
ramach PROW na lata 2007-2013 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
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Zaciągnięcie kredytu 
 

Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy –  
 
Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w  
                                       sprawie zaciągnięcie kredytu. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
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=============== 
Zmiany w budżecie gminy 

 

Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – przedstawiła proponowane zmiany w budżecie  
                                           gminy. Decyzją Ministra Finansów zabrano nam 16 tys. zł. 
Otrzymamy 102 tys. zł z budżetu Wojewody na zakup nowego samochodu dla ŚDS oraz z 
PEFRONu. Rada Rodziców przy Przedszkolu planuje wykonanie placu zabaw zebrali 5 tys. zł 
( 2 tys. zł otrzymali z Bełchatowa oraz 3 tys. zł sami rodzice zebrali). 
 
Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w  
                                       sprawie zmian w budżecie gminy. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
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Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek 
na lata 2011-2016 

 
Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – przedstawiła proponowane zmiany Wieloletniej   
                                            Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2011-2016 
 
Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w  
                                       sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek 
na lata 2011-2016 



   
Przewodniczący obrad – kto z państwa jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
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Wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 
 

Przewodniczący obrad – zgodnie z ustawą do końca marca Rada powinna zdecydować o  
                                          funduszu sołeckim na przyszły rok. W sesji uczestniczą sołtysi, 
proszę o wypowiedź sołtysów w tym temacie. 
 
Żaden z sołtysów nie zabrał głosu w dyskusji. 
 
Przewodniczący obrad – proszę Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu  
                                       uchwały. 
 
Pani Wioletta Dzioba – Komisja uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w  
                                       sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 
środków stanowiących fundusz sołecki. 
 
Przewodniczący obrad – czy są jeszcze uwagi ze strony sołtysów? Nie widzę. Kto z państwa  
                                        radnych jest za wyodrębnieniem w budżecie gminy na rok 2014 
środków stanowiących  fundusz sołecki? 
 
Za głosowało – 0 
Przeciw – 15 radnych 
Wstrzymało się – 0 
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Przyjęcie sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków 
na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2012r. 

 

Przewodniczący obrad – sprawozdanie wszyscy otrzymali, omawialiśmy na posiedzeniach  
                                         komisji. Czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Kto z państwa radnych 
jest za przyjęciem przedstawionego sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków na 
profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2012r.? 
 
za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
przeciw – 0 
wstrzymało się – 0 
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Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego  
Gminy Ostrówek za 2012 rok 

 

Przewodniczący obrad – sprawozdanie wszyscy otrzymali, omawialiśmy na posiedzeniach  
                                         komisji. Czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Kto z państwa radnych 
jest za przyjęciem przedstawionego sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego Gminy Ostrówek za 2012 rok? 
 
za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
przeciw – 0 
wstrzymało się – 0 
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Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Ostrówek za 2012 rok 

 
Przewodniczący obrad – sprawozdanie wszyscy otrzymali, omawialiśmy na posiedzeniach  
                                         komisji. Czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Kto z państwa radnych 
jest za przyjęciem przedstawionego sprawozdania z realizacji Gminnego programu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie 
Ostrówek za 2012 rok? 
 
za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
przeciw – 0 
wstrzymało się – 0 
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Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy 
Gminy Ostrówek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 rok 

 
Przewodniczący obrad – sprawozdanie wszyscy otrzymali, omawialiśmy na posiedzeniach  
                                         komisji. Czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Kto z państwa radnych 
jest za przyjęciem przedstawionego sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy 
Ostrówek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego za 2012 rok? 
za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
przeciw – 0 
wstrzymało się – 0 
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================= 
Gminny Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

 
Przewodniczący obrad – Gminny Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  
                                          zapobiegania bezdomności zwierząt radni otrzymali. Program był 
omawiany na posiedzeniach Komisji. Czy są pytania? 
 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, 
obliguje corocznie Radę Gminy do określenia w drodze uchwały, programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Przedstawiony projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez powiatowego lekarza weterynarii pod 
warunkiem zawarcia stosownej umowy z gospodarstwem rolnym w celu zapewnienia miejsca 
zwierzętom gospodarskim na wypadek zdarzenia losowego.  
 
Pan Łukasz Pawlik – psy powinny być zamykane, gdyż zagrażają bezpieczeństwu pieszych. 
Przewodniczący obrad – proszę Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu  
                                        uchwały. 
 
Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w  
                          sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz                         
zapobiegania bezdomności zwierząt. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem  przedstawionego projektu 
uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało  - 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
(salę obrad opuszczają radni Tomasz Łukomski i Maria Bąk) 
 

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

Nadanie medalu „Za Zasługi dla Gminy Ostrówek” 
 

Przewodniczący obrad - dalsze prowadzenie obrad przekazuję Wiceprzewodniczącemu Rady 
Gminy radnemu Andrzejowi Koziołkowi. (radny Andrzej Wojewoda opuszcza salę obrad) 
 
Przewodniczący obrad – Andrzej Koziołek – przystępujemy do głosowania wniosków  
                                         pozytywnie rozpatrzonych przez Kapitułę a wytypowanych do 
przyznania medalu „Za Zasługi dla Gminy Ostrówek” 
 



PAN  STANISŁAW PILARCZYK 
Za głosowało – 11 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymał się – 2 radny 
 
PAN  ZBIGNIEW  MAJCHROWSKI 
Za głosowało – 10 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 3 radnych 
 
PAN  HENRYK  PSYTA 
Za głosowało – 10 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 3 radnych 
 
(salę obrad opuszcza radna Maria Bąk) 
PAN  ANDRZEJ  WOJEWODA 
Za głosowało – 12 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
(salę obrad opuszcza radny Tomasz Łukomski) w sesji uczestniczy 12 radnych 
 
PAN  ANDRZEJ  GRZYBOWSKI 
Za głosowało – 11 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymał się – 1 radny 
 
PAN  NORBERT  HILKE 
Za głosowało – 12 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
PAN  MAREK  GAJDA 
Za głosowało – 12 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
PAN  JAROSŁAW  URBANIAK 
Za głosowało – 12 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
 
 



PAN  ZDZISŁAW  MORDAL 
Za głosowało – 12 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
PAN  ANDRZEJ  WAJS 
Za głosowało – 11 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymał się  - 1 radny 
 
PAN  STEFAN  KUKULSKI 
Za głosowało – 12 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
PAN  JACEK  NIEPIEKŁO 
Za głosowało – 12 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
PAN  JAROSŁAW  MAJDA 
Za głosowało – 10 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 2 radnych 
 
PAN  HENRYK  KUŹNIK 
Za głosowało – 12 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
PAN  JAN  MARCZAK 
Za głosowało – 5 radnych 
Przeciw – 3 radnych 
Wstrzymało się – 4 radnych 
PAN  TADEUSZ  BUK 
Za głosowało – 11 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymał się – 1 radny 
 
Przewodniczący obrad – proszę Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu  
                                   uchwały w sprawie nadania  medalu „Za Zasługi dla Gminy Ostrówek” 
 
Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w  
                                        sprawie nadania  medalu „Za Zasługi dla Gminy Ostrówek” 



 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                           uchwały w sprawie nadania medalu „Za Zasługi dla Gminy 
Ostrówek dla 16 przedstawionych osób? 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało – 12 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
(na salę obrad wraca radny Tomasz Łukomski) – 13 radnych obecnych 
 
 

P  u  n  k  t     22 
=============== 

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok 

 
Przewodniczący obrad – plan kontroli Komisji Rewizyjnej otrzymaliśmy wcześniej, na  
                                    wszystkich komisjach był omawiany. Czy są pytania? Nie widzę. 
Proszę Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 
planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok. 
 
Pani Wioletta dzioba – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli  
                                    Komisji Rewizyjnej na 2013 rok. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                        uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się 0 
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Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu 
 

Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu  
                                            zwróciła się z prośbą o wsparcie finansowe w wysokości 3.500 zł 
na zakup samochodu osobowego w ramach akcji wspólnego zakupu pojazdów „sponsoring 
2013r.” 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – moja prośba jest taka żeby się nie wyróżniać tak jak wszystkie  
                                 gminy z powiatu wieluńskiego wesprzeć Komendę Powiatową Policji. 
 
 



Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za pozytywnym rozpatrzeniem  
                                         powyższego pisma w sprawie wsparcia finansowego? 
 
Za wsparciem głosowało – 11 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 2 radnych 
 

P  u  n  k  t     24 
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Wolne wnioski 

 
Przewodniczący Rady Gminy – w dzisiejszej sesji uczestniczy przedstawiciel Powiatowej  
                                                   Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Wieluniu Pana 
Bogdana Majchrzaka oraz Pana Jarosława Kruka przedstawiciela firmy zajmującej się 
wymianą solarów. 
 
Pan Bogdan Majchrzak - przedstawiciel Powiatowej  Inspekcji Ochrony Roślin i  
                                         Nasiennictwa w Wieluniu – 28 stycznia wraz z wejściem w życie 
ustawy o nasiennictwie oraz dwóch rozporządzeń Rady Ministrów, w Polsce zaczął 
obowiązywać zakaz stosowania materiału siewnego odmian GMO kukurydzy MON 810 oraz 
ziemniaka Amfora. To bardzo ważna informacja dla rolników, gdyż zastosowanie materiału 
siewnego zakazanych odmian GMO podlega sankcjom finansowym, łącznie z nakazem 
zniszczenia uprawy. 
Nowe przepisy wdrażają unijne dyrektywy dotyczące materiału rozmnożeniowego i 
nasadzeniowego roślin sadowniczych; populacji miejscowych i odmian warzyw tradycyjnie 
uprawianych; mieszanek pastewnych dla ochrony środowiska naturalnego. 
Uzasadnieniem do wprowadzenia obecnego zakazu stosowania materiału siewnego odmian 
GMO są przede wszystkim wyraźne obawy społeczeństwa i argumenty świadczące o 
negatywnym wpływie na środowisko, zdrowie ludzi i zwierząt, a także zagrożenie dla 
hodowców pszczół i rynku miodu, brak autoryzacji pyłku genetycznie zmodyfikowanej 
kukurydzy MON 810 zgodnie z przepisami UE oraz wszelkiego rodzaju inne aspekty 
bezpieczeństwa. 
 
Pan Czesław Warszawski – radny z Dymku – uważam, że ta sprawa jest za późno poruszana,  
                                            rolnicy mogą być nieświadomi, jakie nasiona zakupili. 
 
Pan Bogdan Majchrzak – informacje otrzymaliśmy dwa tygodnie temu, dlatego staramy się  
                                         dotrzeć do wszystkich gmin na sesje. 
 
Pan Sylwester Zienterski – czy nasiona sprowadzone z zagranicy są też modyfikowane? 
Uważam, że w tej sytuacji rolnicy powinni zostawić sobie fakturę zakupu oraz opakowanie. 
 
Pan Bogdan Majchrzak – przed wejściem w życie ustawy nie było podmiotów do pobierania 
prób nasion. 



 
Przewodniczący obrad – dziękuję Panu za obszerne przedstawienie tematu. W obradach 
uczestniczy Pan Jarosław Kruk przedstawiciel firmy zajmującej się montażem solarów. 
 
Pan Jarosław Kruk – chciałem zaprosić zainteresowanych mieszkańców zakupem i montażem  
                                  solarów na spotkanie, które odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2013r. 
w GOUKiS w Ostrówku.  
Celem spotkania będzie przekazanie obiektywnych i uczciwych informacji o możliwościach, 
korzyściach oraz zaleceniach dotyczących instalacji kolektorów słonecznych jak również o 
możliwych formach dofinansowania do kolektorów słonecznych. 
Najbardziej atrakcyjnym źródłem wsparcia finansowego jest program dopłat do kolektorów 
słonecznych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – możemy pozyskać środki z funduszy unijnych. Zaproponowałem  
                                    do realizacji 3 wnioski : 
- rozbudowę biblioteki – w tej sprawie radny Koziołek i radny Pawlik zebrali poparcie 100  
    mieszkańców z terenu naszej gminy, dziękuję im za to. 
- budowę boiska do siatki w Okalewie, 
- rozbudowę Sali OSP w Skrzynnie – straż wniesie własny wymagany wkład. 
 
Pan Zbigniew Majchrowski – co się dzieje w GOK i Bibliotece. Przy rozbudowie może  
                                                 udałoby się rozdzielić instalacje elektryczną. 
 
Pan Wójt – remont nie rozpocznie się od instalacji nam chodzi o dobudowanie kilku  
                    pomieszczeń do Biblioteki. 
 
Pan Sylwester Zienterski – rozbudowa biblioteki rozumiem ciasno. Nie rozumiem natomiast  
                                           budowy boiska w Okalewie i rozbudowy Sali w Skrzynnie. Ludzie 
nie chcą być dyskryminowani, największy przyrost naturalny jest w naszych stronach. Dobrze 
byłoby zrobić place zabaw dla małych dzieci. W Woli Rudlickiej za miesiąc będziemy mieć 
uregulowany stan prawny strażnicy OSP. 
 
Pan Wójt – rodzice z Wielgiego sami zrobili plac zabaw dla swoich dzieci. 
 
Pan Czesław Warszawski – zbieranie podpisów nic nie da. Rada musi zdecydować co należy  
                                             zrobić. 
 
Pan Zbigniew Majchrowski – każdy wniosek przegłosować. 
 
Pan Tomasz Łukomski – na posiedzeniach Komisji była mowa tylko o rozbudowie biblioteki,  
                                         o pozostałych nikt nie wspominał. 
 
Pan Robert Włodarczyk – zróbmy jedno, nie rozdrabniajmy pieniędzy bo nic nam nie  
                                          wyjdzie. 



 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przygotowaniem wniosków na trzy  
                                       zadania wskazane przez Wójta : tj. rozbudowa biblioteki w 
Ostrówku, budowa boiska w Okalewie oraz rozbudowa Sali OSP w Skrzynnie? 
 
Za głosowało – 9 radnych 
Przeciw – 4 radnych 
Wstrzymało się – 0 
 
Pan Czesław Warszawski – uważam, że należy przeanalizować wnioski Skrzynna i Okalewa  
                                              tego nie omawialiśmy na posiedzeniu Komisji.  
 
Pan Wójt – nie znałem wtedy propozycji oprócz rozbudowy biblioteki. 
 
Pan Sylwester Zienterski – według mnie pan Wójt dawno wiedział. 
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Pan Andrzej Koziołek – V-ce Przewodniczący Rady Gminy – dokonał zamknięcie obrad  
                                        XXIV sesji Rady Gminy. 
 
Uchwały stanowią integralną część protokołu. 


