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

odbytej w dniu 09 sierpnia 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 XXVIII 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 XXVIII sesji  
                                        Rady Gminy Ostrówek wraz z materiałami dotyczącymi porządku 
obrad wszyscy radni otrzymali.  
 
Pan Sylwester Zienterski – uważam, że za dużo  zwoływanych jest sesji nadzwyczajnych. 
Sprawa  
                                     zwoływania posiedzeń komisji. Chodzi o to że posiedzenia komisji 
zwołuje przewodniczący komisji, a ostatnie posiedzenie na pewno nie zwoływali 
przewodniczący komisji. 
 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy  – są nadzwyczajne sytuacje i wówczas są  
                                           zwoływane nadzwyczajne sesje. 
 
Pani Maria Bąk – myślę, że dla nas radnych nie jest wielkim wysiłkiem przybyć na sesję  
                             jesteśmy po to żeby pomagać, opiniować i wspierać. Nieraz są określone 
krótkie terminy i musimy dokonać zmian w budżecie gminy to są naprawdę wyjątkowe 
sytuacje. 
 
Proponowany porządek obrad : 

1. Otwarcie  obrad  XXVIII sesji  Rady  Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
4. Zmiany w budżecie Gminy Ostrówek – podjęcie uchwały. 
5. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2013-2018  
     – podjęcie uchwały. 

      6. Wolne wnioski. 
      7. Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Gminy. 
 
Kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad? 
 
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 : Zbigniewa 
Majchrowskiego, Wiolettę Dzioba oraz Marię Bąk. 
Kto z państwa radnych jest za powołaniem Komisji Uchwał i Wniosków w przedstawionym 
składzie? 
 
Za głosowało  - 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Za powołaniem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 

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

Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – omówiła proponowane zmiany w budżecie  
                                         gminy. Po przetargu na drogę Bolków-Nietuszyna należy zwiększyć 
środki o 230 000 zł. 
W związku z tym z budowy przydomowych oczyszczalni biologicznych proponuję zdjąć 
100 000 zł oraz 30 000 zł ze środków przeznaczonych na zakup wyka szarki.   
3 500 zł przeznaczamy na zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w 
Wieluniu. Pismo w tej sprawie zostało przegłosowane na sesji w dniu 28 marca 2013r. 
1 000 zł na wsparcie finansowe dla Parafii w Stolcu na organizację dożynek diecezjalnych. 
 
Pani Maria Bąk – na jakim etapie jest realizacji oczyszczalni. 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – jesteśmy już na odbiorze. 
 
Pan Tomasz Łukomski – zakup wyka szarki był w planie, co dalej, dlaczego nie zakupiono jej  
                                          do tej pory? Kiedy Wójt zakupi wyka szarkę? 
 
Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – inwestycje realizujemy sukcesywnie. Sporo  
                                          czasu zajął nam przetarg. 
 
Pan Tomasz Łukomski – rozmawiałem z mieszkańcami swoimi wyborcami o dofinansowaniu  
                                        dożynek diecezjalnych  w Stolcu. Mieszkańcy byli oburzeni. 
 
Pan Robert Włodarczyk – nie sprzeciwiałem się kiedy przekazywaliśmy środki dla parafii  
                                         Ostrówek, dlatego nie rozumiem stanowiska radnego, my też 
jesteśmy mieszkańcami tej gminy. 
 



Pan Tomasz Łukomski – dlaczego mamy płacić za Zespół. 
 
Pan Zbigniew Majchrowski – 1 000 zł to nie dużo, uważam że powinniśmy przekazać te  
                                                 środki dla parafii Stolec. 
 
Pan Czesław Warszawski – w ubiegłym roku przekazaliśmy środki na zakup samochodu dla  
                                               policji ze wskazaniem dla Komisariatu Policji w Osjakowie. Z 
tego co wiem to te środki otrzymała Komenda Powiatowa Policji. 
 
Pan Stanisław Litwiński – komendant Komisariatu Policji w Osjakowie na sesji powiedział,  
                                            że środkami decyduje Komendant Wojewódzki 
 
Pan Sylwester Zienterski – policja jest po to żeby było przestrzegane prawo. Nie możemy  
                                             popierać picie piwa pod sklepem. 
 
Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w  
                                        sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek. 
 
Przewodniczący obrad – przystępujemy do głosowania. Głosujemy oddzielnie każdą zmianę. 
 
1)  kto z państwa radnych jest za zwiększeniem środków na drogę Bolków-Nietuszyna? 
 
Za zwiększeniem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
2) kto z państwa radnych jest za zdjęciem środków w wysokości 100 000 zł z inwestycji 
„Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych …” oraz 30 000 zł przeznaczonych na 
zakup wyka szarki? 
 
Za zdjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
3) kto z państwa radnych jest za zwiększeniem wartości inwestycji „Budowa sieci 
wodociągowej w Ostrówku” o kwotę 20 000 zł, a wartości inwestycji „Budowa kanalizacji 
sanitarnej w Ostrówku” o kwotę 25 000 zł? 
 
Za zwiększeniem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
4) kto z państwa radnych jest za przekazaniem 3 500 zł na zakup samochodu osobowego dla 
Komendy Powiatowej w Wieluniu? 



Za przekazaniem środków głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 2 radnych 
Wstrzymało się – 0 
 
5) kto z państwa radnych jest za wsparciem finansowym Parafii w Stolcu na organizację 
dożynek diecezjalnych? 
 
Za wsparciem głosowało – 12 radnych 
Przeciw – 2 radnych 
Wstrzymał się – 1 radny 
 
Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – jeszcze wprowadzimy do wydatków środki  na  
                                         remont pieca (7 000 zł) oraz wymianę komina w Szkole 
Podstawowej w Okalewie ( 8 000 zł). 
 
Uchwała Nr XXVIII/192/2013 
 

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

Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w  
                                      sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek 
na lata 2013-2018. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                      uchwały w  sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Ostrówek na lata 2013-2018? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 

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

Pan Andrzej Koziołek – jaki jest pas ochronny od drogi dla żwirowni. Przy drodze Plichów-  
                                       Gwizdałki odległość do żwirowni jest około 2m. 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt Gminy – pas ochronny od drogi 10m. 
 
Pan Robert Karbowiak – w Okalewie dzieci chodzą się kąpać na te wyrobiska po wydobyciu  
                                         żwiru. 
 
Pan Bogdan Minkina – w Skrzynnie woda z wodociągu jest żółta zanieczyszczona co się  
                                     dzieje? 
 



Pan Czesław Warszawski – Wielgie, Dymek słabe ciśnienie, często brakuje wody. 
 
Pan Tomasz Łukomski – w Niemierzynie numeracja domów jest różna proponuję żeby  
                                         umieścić na poszczególnych drogach numery domów na danym 
odcinku drogi. 
 
Pani Wioletta Dzioba – w Skrzynnie na drodze na Karpaty zarośnięte pobocze koło pani  
                                          Blanki. 
 
Pan Zbigniew Majchrowski – nie jestem zadowolony z odpowiedzi na zgłoszoną interpelację,  
                                                   która otrzymałem z Powiatowego Zarządu Dróg. 
 
Pan Andrzej Koziołek – uchwałę w sprawie śmieci podjęliśmy na wariackich papierach,  
                                       szybko  
 
Pan Tomasz Łukomski – kiedy będą odbierane przedmioty wielkogabarytowe, czy  
                                            przygotowany jest plac. 
 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – staramy się przygotować plac koło boiska. 
 

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

Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – dokonał zamknięcia obrad XVIII  
                                           nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. 
 
Uchwały stanowią integralną część protokołu. 
 
Załączniki : 
 
1/ Listy obecności 
 

 
 
 


