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

odbytej w dniu 28 czerwca 2013r.  
 

W sesji uczestniczyło 14 radnych wg załączonej listy obecności : 
 

1. Maria Bąk 
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 Wioletta Dzioba 
 
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. Ewa Konieczna – sołtys sołectwa Milejów 
5. Krzysztof Dudaczyk – sołtys sołectwa Niemierzyn 
6. Krzysztof Panek – sołtys sołectwa Nietuszyna 
7. Renata Kośmider – sołtys sołectwa Okalew 
8. Wanda Kępa – sołtys sołectwa Ostrówek 
9. Marianna Pawłowska – sołtys sołectwa Rudlice 
10. Marek Panek – sołtys sołectwa Skrzynno 
11. Józef Stępień – sołtys sołectwa Wielgie 
12. Marek Nawrocki – sołtys sołectwa Wola Rudlicka 

 
 



Proponowany  porządek  obrad  : 
1. Otwarcie  obrad  XXVII sesji  Rady  Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad XXVII 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. Przyjęcie sprawozdania finansowego SPZPOZ w Ostrówku za 2012r. – podjęcie 

uchwały. 
8. Zatwierdzenie  sprawozdania finansowego GOUKiS w Ostrówku za 2012r. – podjęcie 

uchwały. 
9. Przyjęcie sprawozdania z działalności GOPS w Ostrówku za 2012 rok – podjęcie 

uchwały. 
10. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Ostrówek za 2012r. 
11. Sprawozdanie z działalności  ŚDS za 2012 rok. 
12. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2012r. wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu Gminy  
- opinia RIO, 
- opinia Komisji Rewizyjnej, 
- dyskusja, 
- zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2012r. wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu Gminy – podjęcie uchwały. 

13. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 
- wniosek Komisji Rewizyjnej, 
- opinia RIO, 
- podjęcie uchwały. 

14. Przyjęcie Gminnego Programu wspierania Rodziny w Gminie Ostrówek na lata 2013-
2016 – podjęcie uchwały. 

15. Zmiany w budżecie gminy – podjęcie uchwały. 
16. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2013-2018 – 

podjęcie uchwały. 
17. Wolne wnioski i zapytania. 
18. godz. 1200  -  Wręczenie medali „Za Zasługi dla Gminy Ostrówek”. 
19. Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Gminy. 

 
P  u  n  k  t     1 

=============== 
Otwarcie obrad XXVII sesji Rady Gminy 

 
Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – dokonał otwarcia obrad XXVII  
                                        sesji Rady Gminy. Powitał przybyłych oraz stwierdził 
prawomocność obrad. Na 15 radnych ustawowego składu Rady w sesji uczestniczy 14 
radnych. 
(Nieobecna radna Wioletta Dzioba) 
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============= 
Przyjęcie porządku obrad XXVII sesji Rady Gminy oraz protokołu z sesji 

 
Przewodniczący obrad – proponowany porządek obrad wszyscy otrzymali. W związku z tym, 
że nie zachodzi potrzeba dokonania zmian w budżecie gminy wykreślamy z proponowanego 
porządku obrad punkt 15 i punkt 16. Pozostałe punkty  bez zmian.  
Czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad? 
Kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Porządek  obrad  : 

1. Otwarcie  obrad  XXVII sesji  Rady  Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad XXVII 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. Przyjęcie sprawozdania finansowego SPZPOZ w Ostrówku za 2012r. – podjęcie 

uchwały. 
8. Zatwierdzenie  sprawozdania finansowego GOUKiS w Ostrówku za 2012r. – podjęcie 

uchwały. 
9. Przyjęcie sprawozdania z działalności GOPS w Ostrówku za 2012 rok – podjęcie 

uchwały. 
10. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Ostrówek za 2012r. 
11. Sprawozdanie z działalności  ŚDS za 2012 rok. 
12. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2012r. wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu Gminy  
- opinia RIO, 
- opinia Komisji Rewizyjnej, 
- dyskusja, 
- zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2012r. wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu Gminy – podjęcie uchwały. 

13. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 
- wniosek Komisji Rewizyjnej, 
- opinia RIO, 
- podjęcie uchwały. 

14. Przyjęcie Gminnego Programu wspierania Rodziny w Gminie Ostrówek na lata 2013-
2016 – podjęcie uchwały. 

15. Wolne wnioski i zapytania. 
16. godz. 1200  -  Wręczenie medali „Za Zasługi dla Gminy Ostrówek”. 
17. Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Gminy. 

 



Protokoły z obrad są wyłożone do wglądu. Protokoły są dostępne każdego dnia w biurze rady. 
Czy są pytania uwagi? 
Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołów z sesji Rady Gminy? 
 
Za przyjęciem protokołów głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
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============== 

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
 
Przewodniczący obrad – do Komisji Uchwał i Wniosków proponuję radnych : Marię Bąk,  
                                       Czesława Warszawskiego oraz Stanisława Pilarczyka. 
Kto z państwa radnych jest za powołaniem Komisji Uchwał i Wniosków w zaproponowanym 
składzie? 
 
Za głosowało – 14 radnych  
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
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================ 

Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami 
 

Pan Ryszard Turek – Wójt Gminy – 07 maja w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na 
realizację zadania publicznego w 2013r. w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla 
dzieci i młodzieży wyłoniono : 

1) na powierzenie realizacji zadania publicznego Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Gminy Ostrówek – kwota przyznanych środków 18.000 zł. Wyjazd dzieci do 
Darłówka w okresie od 23 lipca do 04 sierpnia, 

2) na wsparcie realizacji zadania publicznego Parafii Św. Trójcy w wysokości 5.000 zł 
Wyjazd do Międzywodzia 47 dzieci w okresie od 04 lipca do 13 lipca. 

- 27 maja wyłoniono ofertę firmy Agroma Kutno na dostawę ciągnika (95KM) rolniczego 
wraz z przyczepą asemizacyjną na wartość : ciągnik 153.300 zł i przyczepa 30.100 zł 
- w wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 04 czerwca wybraliśmy ofertę EKO-
REGIONU Bełchatów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy 
Ostrówek. Wartość odbioru za śmieci za 19 m-cy 384.748,20 zł, 
- 14 czerwca po ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrówek odbyła się 
debata publiczna z udziałem przedstawiciela biura planistycznego oraz przedstawicieli 
kopalni Bełchatów, 



- 17 czerwca w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich złożyliśmy do Lokalnej 
Grupy działania „Ziemia Wieluńska” wnioski na rozbudowę i przebudowę pomieszczeń 
Gminnej Biblioteki w Ostrówku na kwotę 253.266 zł brutto (dofinansowanie 181.700 zł) 
Na budowę boiska wiejskiego do piłki siatkowej w Okalewie na kwotę 59.140 zł brutto 
(dofinansowanie 48.917 zł), 
- WFOGR przyznał nam dotację w kwocie 108 tys. zł do przebudowy drogi dojazdowej 
rolniczej na Bolkowie, 
- 14 czerwca uzyskaliśmy informację, że wniosek dotyczący przeciwdziałania wykluczeniu 
cyfrowemu w gminie Ostrówek spełnia kryteria oceny formalnej dla Działania 8.3 i został 
skierowany do dalszej oceny merytorycznej, 
- 20 czerwca zakupiliśmy samochód Volkswagen kombi na potrzeby Środowiskowego Domu 
Samopomocy za kwotę 143.910 zł z firmy Marszałek z Częstochowy. 102 tys. zł Przekazał 
Wydział Polityki Społecznej 68 tys. zł PEFRON, 
- uruchomiliśmy procedurę przyjmowania wniosków od rolników, którzy chcą zaciągnąć 
kredyt preferencyjny w związku z podtopieniami upraw, 
- pracownicy gospodarczy i publiczni prowadzili prace przy odtwarzaniu rowów na Dymku, 
Wielgiem, Okalewie, udrażnianiu przepustów, naprawie dróg i malowaniu ławek i barierek. 
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Informacja z działalności Komisji 
 

Pani Maria Bąk – Przewodnicząca Komisji Budżetowej - na wspólnym posiedzeniu w dniu 
                             27 maja 2013r. Komisje rozpatrzyły sprawozdanie finansowe wraz ze 
sprawozdaniem opisowym za 2012 rok. 
Dochody wykonano w kwocie 16.335.850,82 zł, a wydatki w wysokości 14.212.138,58 zł  po 
uwzględnieniu dokonanych zmian w ciągu roku. 
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wykonane dochody bieżące są wyższe, aniżeli 
wykonane wydatki bieżące. 
Kwota zadłużenia stanowi 24,42% wykonanych dochodów roku 2012. 
Wójt realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował się zasadą celowości i 
oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi w związku z tym Komisje stałe Rady 
Gminy pozytywnie opiniują wykonanie budżetu gminy Ostrówek za 2012 rok. 
 
Pan Sylwester Zienterski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa – nasza  
                                            Komisja obradowała trzykrotnie. Zajmowaliśmy się 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w rolnictwie, melioracjami na terenie gminy. 
 
Pan Zbigniew Majchrowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – komisja odbyła  
                                                posiedzenie w dniu 27 maja 2013r. Zaopiniowaliśmy 
sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz postawiliśmy 
wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. 
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=============== 
Interpelacje radnych 

 
Pan Andrzej Koziołek – radny z Ostrówka -  odwodnić i naprawić nawierzchnię drogi na  
                                       zakręcie w miejscowości Ostrówek koło posesji  państwa Zuzewicz, 
- odnowić rowy przy drodze powiatowej w Ostrówku od drogi krajowej do posesji Pana 
Mirosława Glińskiego (Ostrówek 26). 
 
Pan Sylwester Zienterski – gdzie radny chce odprowadzić wodę po odnowieniu rowów przy  
                                            drodze powiatowej? 
 
Pan Zbigniew Majchrowski – radny z Milejowa - oznaczyć wjazd do miejscowości Wola  
                                                 Rudlicka (z obydwu stron) „obszar zabudowany” 
Był pożar na Oleśnicy, jednostka straży z Ostrówka jechała do pożaru parę minut, a jednostki 
które są w pobliżu przybyły późno. Czy nie można by informować wszystkich jednostek 
równocześnie o pożarze. 
 
Pan Sylwester Zienterski – sygnał z Komendy otrzymuje jednostka z Ostrówka i Skrzynna. 
 
Pan Tomasz Łukomski – radny z Niemierzyna – co dalej z przepustem w Niemierzynie. 
 
Pan Bogdan Minkina – radny ze Skrzynna – czy pani Skarbnik mogłaby wyliczyć przeciętne  
                                      wynagrodzenie nauczyciela i dyrektora na terenie naszej gminy. 
 
Pan Andrzej Koziołek – radny z Ostrówka – radny Zienterski twierdzi, że nie wolno  
                                      odprowadzać wody z drogi do rowu melioracyjnego to dlaczego 
wcześniej podpisał taką zgodę na przykrycie kanału panu Witkowskiemu z Ostrówka. Oni 
odprowadzają zanieczyszczenia do rowu. 
 
Pan Sylwester Zienterski – radny z Woli Rudlickiej – tak wyraziłem zgodę, a jeżeli chodzi o  
                                            odprowadzanie zanieczyszczeń to należy sprawdzić. 
Naprawić drogę koło pana Maślaka w Woli Rudlickiej. 
 
Pan Stanisław Pilarczyk – radny Rudlic i Bolkowa – samochody, które wywożą piach    
                                          niszczą drogę na Bolkowie. Znak ograniczenia prędkości przenieść 
za sklep w Rudlicach. 
 
Pan Sylwester Zienterski – nie można zakazywać poruszania się po drogach publicznych. 
 
Pan Andrzej Wojewoda – radny z Okalewa – na drodze z Babina na Chojny dziury, proszę o  
                                           naprawienie tej drogi. 
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Przyjęcie sprawozdania finansowego SPZPOZ w Ostrówku za 2012 rok 
 

Przewodniczący obrad – sprawozdanie finansowe SPZPOZ w Ostrówku za 2012 rok wszyscy  
                           radni otrzymali. Proszę panią Kierownik o krótkie omówienie sprawozdania.  
 
Pani Zofia Kalemba – Kierownik SPZPOZ w Ostrówku - na koniec roku zadeklarowanych  
                                   pacjentów  mieliśmy 2222. Przychody na koniec 2012 roku wyniosły 
ogółem 645 897,33 zł, koszty ogółem 637 746,45 zł. Rok 2012 zamknął się zyskiem  
8 150,88 zł. Dokupiliśmy sprzęt do rehabilitacji na kwotę około 15.000,00 zł. Zatrudnionych 
mamy 8 osób w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 osoba w wymiarze ¼ etatu. 
Ponadto w 2012 roku Zakład zawarł umowy cywilnoprawne : 
- z 2 osobami na świadczenie usług medycznych, 
- z 3 osobami na świadczenie usług fizjoterapeutycznych, 
- z 1 osobą na świadczenie usług pielęgniarskich z zakresu medycyny szkolnej, 
- z 1 osobą na świadczenie usług informatycznych. 
 
Przewodniczący obrad – czy są pytania do pani Kierownik. Nie ma. Proszę Komisję Uchwał i  
                                        Wniosków o przedstawienie projektu uchwały.  
 
Pan Czesław Warszawski – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                        sprawie przyjęcie sprawozdania finansowego SPZPOZ w Ostrówku za 2012r. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdania finansowego  
                                         SPZPOZ w Ostrówku za 2012r.? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
UCHWAŁA Nr XXVII/186/2013 
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Zatwierdzenie sprawozdania finansowego GOUKiS w Ostrówku za 2012 rok 
 

 
Przewodniczący obrad – sprawozdanie finansowe GOUKiS w Ostrówku za 2012 rok wszyscy  
                           radni otrzymali. Proszę panią Dyrektor o krótkie omówienie sprawozdania.  
 
Pani Janina Szczecińska – Dyrektor GOUKiS w Ostrówku – na przychody naszej jednostki  
                                           składają się otrzymane dotacje z Urzędu Gminy, Łódzkiego Domu 
Kultury, Biblioteki Narodowej, Stowarzyszenia Dobroczynnego „RAZEM” w Zelowie, 
przychody własne, darowizny i odsetki bankowe.  
Według stanu na dzień 31 grudnia 2012r. GOUKiS zatrudniał w ramach umowy o pracę sześć 
osób w tym: 
- 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy, 
- 2 osoby w wymiarze ½ etatu, 
- 1 osoba w wymiarze 1/3 etatu, 
- 1 osobę w wymiarze ¼ etatu 
Rok 2012 zamknął się na plusie 1.068,19 zł 
 
Przewodniczący obrad – czy są pytania do pani Dyrektor. Nie ma. Proszę Komisję Uchwał i  
                                        Wniosków o przedstawienie projektu uchwały.  
 
Pan Czesław Warszawski – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                        sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GOUKiS w Ostrówku za 
2012r. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdania finansowego  
                                         GOUKiS w Ostrówku za 2012r.? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
UCHWAŁA Nr XXVII/187/2013 
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Przyjęcie sprawozdania z działalności GOPS w Ostrówku za 2012 rok 
 

Przewodniczący obrad – sprawozdanie z działalności GOPS w Ostrówku za 2012 rok  
                                      wszyscy radni otrzymali. Proszę panią Kierownik o krótkie 
omówienie sprawozdania.  
 
Pani Irena Barańska – Kierownik GOPS – sprawozdanie wszyscy radni otrzymali i na pewno  
                                   zdążyli zapoznać się, proszę o pytania. 
 
Pan Sylwester Zienterski – materiały zostały opracowane w sposób czytelny, dane zawarte w   
                                              przedłożonym sprawozdaniu  są wyczerpujące. 
 
Pani Maria Bąk – jak wygląda plan na ten rok? 
 
Pani Irena Barańska – Kierownik GOPS – sytuacja finansowa przedstawia się porównywalnie  
                                    do ubiegłego roku. Wszystkie złożone wnioski przez potrzebujących 
jeżeli spełniały kryteria zostały załatwione pozytywnie. 
 
Pan Zbigniew Majchrowski – Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w GOPS jednak  
                                                   nie mieliśmy wglądu do list osób, które korzystają z pomocy 
finansowej jak również do list osób które otrzymują żywność. Pani Kierownik tłumaczyła się 
ustawą o ochronie danych osobowych. 
 
Pani Irena Barańska – Kierownik GOPS – takie dane objęte są tajemnicą. 
 
Pan Ryszard Kuźnik – obecnie mamy trudną sytuację w rolnictwie czy poszkodowani rolnicy  
                                      mogą otrzymać pomoc z opieki? 
 
Pani Irena Barańska – Kierownik GOPS – na dzień dzisiejszy z powodu klęski taka pomoc  
                                    nie przysługuje. Każdy kto spełnia kryteria określone w ustawie o 
pomocy społecznej może złożyć wniosek o uzyskanie pomocy społecznej. 
 
Pan Sylwester Zienterski – kilka lat temu mieliśmy wgląd do list nazwisk osób korzystających  
                                              z pomocy społecznej. Wówczas wiele wątpliwości zostało 
rozwianych, okazało się, że z pomocy korzystają faktycznie osoby, które tej pomocy 
potrzebują. Nazwiska, które nam mieszkańcy wskazywali w ogóle nie były na liście. 
 
Pan Stanisław Litwiński – nie rozumiem jednego na tablicy ogłoszeń wywiesza się osoby  
                                             którym umorzono podatek na wykazie widnieje imię i nazwisko 
oraz wysokość umorzonej kwoty, gdyby wisiały listy osób korzystających z pomocy 
społecznej wówczas niejedna osoba nie przyszła by po pomoc. 
 



Przewodniczący obrad – czy są pytania do pani Kierownik. Nie ma. Proszę Komisję Uchwał i  
                                        Wniosków o przedstawienie projektu uchwały.  
 
Pan Czesław Warszawski – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                        sprawie przyjęcie sprawozdania z działalności GOPS w Ostrówku za 2012r. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdania z  
                                        działalności GOPS w Ostrówku za 2012r.? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
UCHWAŁA Nr XXVII/188/2013 
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Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Ostrówek za 2012 rok 
 

Przewodniczący obrad – proszę panią Kierownik GOPS o omówienie powyższego materiału. 
 
Pani Irena Barańska – Kierownik GOPS – ocena zasobów pomocy społecznej składa się z : 
- danych o sytuacji demograficznej i społecznej, 
- danych o korzystających z pomocy i wsparcia, 
- innych rodzajach pomocy społecznej, 
- środków finansowych na wydatki w pomocy społecznej, 
- współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
- osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, 
- powody przyznania pomocy, 
- pomoc w formie świadczeń, 
- pomoc w formie usług. 
 
Przewodniczący obrad – czy są pytania do pani Kierownik. Nie ma. Kto z państwa radnych  
             jest za przyjęciem oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Ostrówek za 2012 rok? 
 
Za przyjęciem głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymał się – 1 radny 
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Sprawozdanie z działalności ŚDS za 2012 rok 
 

 
 Przewodniczący obrad – sprawozdanie z działalności ŚDS w Ostrówku za 2012 rok  
                                      wszyscy radni otrzymali. Proszę panią Kierownik o krótkie 
omówienie sprawozdania.  
 
Pani Irena Barańska – Kierownik GOPS – od kilku miesięcy pełnię również funkcję   
                                      kierownika ŚDS, gdyż obecna pani kierownik przebywa na urlopie 
macierzyńskim. Sprawozdanie wszyscy radni otrzymali i na pewno  zdążyli zapoznać się, 
proszę o pytania.  
 
Przewodniczący obrad – czy są pytania do pani Kierownik. Nie ma. Kto z państwa radnych  
             jest za przyjęciem sprawozdania z działalności ŚDS za 2012 rok? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 radny 
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Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2012 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 2012 rok, 
- sprawozdanie finansowe, 
- opinię RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok, 
- informację o stanie mienia Gminy Ostrówek, 
- opinię Komisji Rewizyjnej  
 
Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu  
                                  Gminy Ostrówek za 2012 rok oraz sprawozdanie finansowe. 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt Gminy – omówił realizację zadań inwestycyjnych realizowanych  
                                                          w 2012 roku. 
 
 
 
 
 



Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił Uchwałę Nr IV/97/2013 Składu Orzekającego  
                                                Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 maja 
2013r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ostrówek za 2012 rok 
wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami (powyższą uchwałę wszyscy 
radni otrzymali wraz z materiałami) 
 
Pan Zbigniew Majchrowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił opinię  
                                            Komisji Rewizyjnej z dnia  27 maja 2013r. w sprawie wykonania 
budżetu gminy za 2012 rok.  Radni powyższą opinię otrzymali w dniu 07 czerwca 2013r. 
 
Pani Maria Bąk –  na wspólnym posiedzeniu w dniu 27 maja 2013r. Komisje rozpatrzyły  
                         sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem opisowym za 2012 rok. 
Dochody wykonano w kwocie 16.335.850,82 zł, a wydatki w wysokości 14.212.138,58 zł  po 
uwzględnieniu dokonanych zmian w ciągu roku. 
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wykonane dochody bieżące są wyższe, aniżeli 
wykonane wydatki bieżące. 
Kwota zadłużenia stanowi 24,42% wykonanych dochodów roku 2012. 
Potrzeby są o wiele większe, ale dzięki staraniom pana wójta w pozyskanie środków 
mogliśmy realizować przyjęte zadania. 
Chciałam w imieniu wszystkich radnych podziękować pana wójtowi, że realizując zadania 
związane z wykonaniem budżetu kierował się zasadą celowości i oszczędności w 
gospodarowaniu środkami publicznymi w związku z tym Komisje stałe Rady Gminy 
pozytywnie opiniują wykonanie budżetu gminy Ostrówek za 2012 rok. 
Nie mam uwag do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok oraz do 
przedłożonego sprawozdania finansowego. Materiały zostały opracowane w sposób czytelny. 
Realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała bez zarzutów. Zaplanowane inwestycje 
szczęśliwie się zakończyły. 
 
Pan Sylwester Zienterski -  realizacja budżetu gminy przebiegała prawidłowo i bez  
                                         zastrzeżeń. Na pewno nie wszyscy są zadowoleni, nie wszystkie 
potrzeby w poszczególnych miejscowościach zostały zrealizowane, jest to związane  ze 
środkami jakie posiadamy.  
 
Przewodniczący obrad – czy są pytania, uwagi do przedłożonego sprawozdania?  Jeżeli nie  
                   ma to proszę Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. 
 
Pan Czesław Warszawski – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                           sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy. 
 
 
 
 
 



Przewodniczący obrad – kto z państwa jest za przyjęciem sprawozdania finansowego za 2012  
                                         rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Uchwała Nr XXVII/189/2013 
 

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

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 Zbigniew Majchrowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił wniosek  
                                                Komisji Rewizyjnej z dnia  27 maja 2013r. w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2012 rok. 
Radni powyższy wniosek otrzymali w dniu 07 czerwca 2013r. 
Następnie Przewodniczący przedstawił Uchwałę Nr IV/151/2013 Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej odnośnie udzielenia absolutorium 
Wójtowi.  
 
Pan Czesław Warszawski – 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 XXVII/190/2013 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt Gminy – dziękuję Pani Skarbnik, wszystkim współpracownikom  
                                 radnym i sołtysom za wspólną pracę i pomoc w działaniach. Dziękuję za 
„jednogłośne” głosowanie nad absolutorium. 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 Czesław Warszawski – gratuluję sukcesów i życzę dalszej owocnej pracy. 
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Przyjęcie Gminnego Programu wspierania Rodzin w  
Gminie Ostrówek na lata 2013-2016 

 
Pani Irena Barańska – Kierownik GOPS – zgodnie z ustawą musimy przyjąć Gminny  
                                   Program wspierania Rodzin w Gminie Ostrówek. 
 
Pan Czesław Warszawski – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projektu uchwały w  
                                                sprawie przyjęcie Gminnego Programu wspierania Rodziny w 
Gminie Ostrówek na lata 2013-2016 
 
 Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania 
Rodziny w Gminie Ostrówek na lata 2013-2016? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Uchwała Nr XXVII/191/2013 
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Wolne wnioski 
 

Pan Tomasz Łukomski – problem z drogami powiatowymi to nie nasz problem, my  
                                       odpowiadamy za nasze drogi. Jeżeli czyścimy rowy przy drogach 
powiatowych to proszę również o oczyszczenie rowu w Niemierzynie, gdzie ludzie 
codziennie pompują wodę z piwnic. 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – jeżeli będzie taka możliwość to będziemy czyścić. Chciałem po  
                                              prostu pomóc ludziom. Przy tak obfitych opadach nie jesteśmy w 
stanie wszystkim pomóc. 
 
Pan Sylwester Zienterski – wszyscy będą chcieli żeby wyczyścić rowy powiatowe. 
 
Pan Andrzej Koziołek – nie wszystkie interpelacje są załatwiane - wysyłane do różnych  
                                       instytucji i w niektórych przypadkach pozostają bez odpowiedzi, tak 
nie powinno być. Jako radni powinniśmy otrzymywać odpowiedzi na piśmie. Dotyczy to 
również interpelacji, które zgłaszamy radnym powiatowym też proszę o odpowiedź na piśmie. 
 
Pan Łukasz Pawlik – nie jest określone jasno jak segregować śmieci. 
 



Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy - najlepszym sposobem segregowania odpadów        
jest odseparowanie w oddzielnych pojemnikach następujących frakcji odpadów: 

1. Papier to m.in.: 
- opakowania z papieru lub tektury, 
- gazety i czasopisma, 
- katalogi, prospekty, foldery, 
- papier szkolny i biurowy, 
- książki i zeszyty, 
- torebki papierowe, 
- papier pakowy. 

Nie powinno się wrzucać do papieru: 
- papier powlekany folią i kalkę, 
- kartony po mleku i napojach, 
- pieluchy jednorazowe i podpaski, 
- pampersy i podkładki, 
- worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, 
- tapety, 
- inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne). 

2. Tworzywa sztuczne i metale to m.in.: 
- butelki po napojach, 
- opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do 
mycia naczyń itp.), 
- opakowania po produktach spożywczych, 
- plastikowe zakrętki, 
- plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie, 
- plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach,  
- styropian, 
- puszki po napojach, sokach, 
- puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy), 
- złom żelazny i metale kolorowe, 
- metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników, 
- folia aluminiowa, 
- kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe. 

Nie powinno się wrzucać do tworzyw sztucznych i metali: 
- Strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne, 
- odpady budowlane i rozbiórkowe, 
- nie opróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach, 
- zużyte baterie i akumulatory, 
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
- inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne). 
 
Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka. 
 
 
 



3. Szkło opakowaniowe to m.in.: 
- butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, 
- butelki po napojach alkoholowych, 
- szklane opakowania po kosmetykach. 
 
Nie powinno się wrzucać do szkła: 
- szkło stołowe - żaroodporne, 
- ceramika, doniczki, 
- znicze z zawartością wosku, 
- żarówki i świetlówki, 
- szkło kryształowe, 
- reflektory, 
- nie opróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach, 
- termometry i strzykawki, 
- monitory i lampy telewizyjne, 
- szyby okienne i zbrojone, 
- szyby samochodowe, 
- lustra i witraże, 
- fajans i porcelana, 
- inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne). 
 
Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła. 
 
4. Odpady „zielone" - roślinne to m.in.: 
- gałęzie drzew i krzewów, 
- liście, kwiaty i skoszona trawa, 
- trociny i kora drzew, 
- owoce, warzywa itp. 
 
Nie powinno się wrzucać do odpadów „zielonych" - roślinnych: 
- kości zwierząt, 
- mięso i padlina zwierząt, 
- olej jadalny, 
- drewno impregnowane, 
- płyty wiórowe i MDF, 
- leki, 
- odchody zwierząt, 
- popiół z węgla kamiennego, 
- inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne). 
 
Odpadami komunalnymi, które mogą być przekazywane do punktu są: 
- odpady poremontowe i budowlane, 
- odpady wielkogabarytowe (tj. meble, wyposażenie wnętrz, itp.), 
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki,  
komputery, kalkulatory, itp.), 
zużyte baterie i akumulatory, 
- przeterminowane lekarstwa, strzykawki itp., 
- opony, 
- odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostałości farb, lakierów,  
rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, itp.). 



Postaramy się takie informacje opracować i przekazać mieszkańcom. 
 
Pan Andrzej Koziołek - zamknijmy dzisiaj ten temat i wróćmy do tematu śmieci od początku. 
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Wręczenie medali 
Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił osoby, którym  
                                           przyznano medale „Za Zasługi dla Gminy Ostrówek” 

1) Stanisław Pilarczyk, 
2) Zbigniew Majchrowski, 
3) Henryk Psyta, 
4) Andrzej Wojewoda, 
5) Andrzej Grzybowski 
6) Marek Gajda, 
7) Jarosław Urbaniak, 
8) Zdzisław Mordal, 
9) Andrzej Wajs, 
10) Stefan Kukulski, 
11) Jacek Niepiekło, 
12) Jarosław Majda, 
13) Henryk Kuźnik, 
14) Jan Marczak, 
15) Tadeusz Buk 

 
Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy, Pan Andrzej Koziołek – 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy oraz Pan Ryszard Turek – Wójt Gminy dokonali 
wręczenia medali. 
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Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Gminy 
 

Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – dokonał zamknięcia obrad XXVII  
                                         sesji Rady Gminy Ostrówek. 
 

 

 

 

 
 


