
P r o t o k ó ł  XXX/2013 
z sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej 

w dniu 29 października 2013r. w sali narad 
Urzędu Gminy w Ostrówku 

w godz. 1000 - 1240 
 

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. 
4. Jacek Niepiekło – radny Rady Powiatu 
5. Leszek Bak  - radny Rady Powiatu 

 
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. Marianna Pawłowska – sołtys sołectwa Rudlice 
9. Marek Panek – sołtys sołectwa Skrzynno 
10. Józef Stępień – sołtys sołectwa Wielgie 
11. Marek Nawrocki – sołtys sołectwa Wola Rudlicka 

 



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

Otwarcie obrad XXX sesji Rady Gminy 
 
Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – dokonał otwarcia obrad XX X    
                                          sesji Rady Gminy. Powitał przybyłych oraz stwierdził 
prawomocność obrad.  W sesji uczestniczyło 15 radnych na 15 radnych ustawowego składu 
rady. 
 
Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego Henryka Szczepaniaka – byłego Wójta oraz 
Przewodniczącego Rady Gminy. 
 

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

Przyjęcie porządku obrad XXX sesji Rady Gminy oraz protokołu z ostatniej sesji 
 
Przewodniczący obrad – proponowany porządek obrad XXX sesji wszyscy radni otrzymali.  
                                        Czy są uwagi do proponowanego porządku obrad? Nie widzę. Kto z 
państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad z uwzględnieniem 
zaproponowanej zmiany? 
 
Za przyjęciem porządku obrad głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0  
wstrzymało się – 0 
 
Porządek  obrad  : 

1. Otwarcie  obrad  XXX sesji  Rady  Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad XXX sesji Rady Gminy oraz  protokołu z ostatniej sesji. 
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
4. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami. 
5. Informacja z działalności Komisji. 
6. Interpelacje radnych. 
7. Ustalenie średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego – podjęcie uchwały. 
8. Ustalenie średniej ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego na 2014 rok – 

podjęcie uchwały. 
9. Ustalenie podatku od nieruchomości – podjęcie uchwały. 
10. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych – podjęcie 

uchwały. 
11. Ustalenie cen i opłat za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków – podjęcie uchwały. 

12. Rozpatrzenie pisma z Kancelarii Radcy Prawnego w sprawie usunięcia zakazu 
lokalizacji elektrowni wiatrowych w odległości 3 km od zabudowań. 

13. Przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszarów położonych w gminie Ostrówek – podjęcie uchwały. 

14.  Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi – podjęcie uchwały. 

15. Wprowadzenie zmian do Statutu SPZPOZ w Ostrówku – podjęcie uchwały. 



16. Ogłoszenie tekstu jednolitego Statutu GOPS w Ostrówku – podjęcie uchwały. 
17. Zmiana uchwały Nr XXIV/169/2013 z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zaciągnięcia 

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

18. Zmiana uchwały Nr XXV/180/2013 z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zaciągnięcia 
kredytu bankowego długoterminowego w 2013r. – podjęcie uchwały. 

19. Informacja o przedłożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych i 
pracowników Urzędu Gminy. 

20. Wolne wnioski i zapytania. 
21. Zamknięcie obrad XXX 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 
============== 

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
 

Przewodniczący obrad – do Komisji Uchwał i Wniosków proponuję radnych : Czesława  
                                         Warszawskiego, 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 
 

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

Informacja z działalności Wójta 
 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt Gminy – firma Instal System Roman Torzewski z Poddębic  
                                   prowadzi aktualnie prace przy budowie sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej z przyłączami na odcinku łącznika drogi powiatowej z osiedlem w Ostrówku. 
Termin wykonania 22 listopad 2013r. wartość 194 tys. zł. 
2) 9 października na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z Ostrówka oraz radnego 
Łukasza Pawlika odbyła się wizja lokalna Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego dotycząca budowy zwalniacza przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w 
Ostrówku. 
Komisja oceniła pozytywnie budowę zwalniacza w związku z czym zaproponujemy 
umieszczenie tego zadania w załączniku inwestycyjnym do budżetu na 2014 rok. 
 
 
 



 
 3) 22 października złożyliśmy wniosek o płatność w Urzędzie Marszałkowskim o zwrot 
kosztów poniesionych na budowę przydomowych oczyszczalni biologicznych z programu 
podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Wnioskowana kwota to 540 tys. zł. 
4) przeprowadziliśmy równanie dróg rolniczych na terenie gminy. Pracownicy publiczni i 
gospodarczy naprawiali drogi oraz obcinali krzewy. 
5) zakończyliśmy wymianę pieca olejowego na ekogroszek wraz z przebudową komina w 
Szkole Podstawowej w Okalewie koszt 73 tys. zł 
6) 25 września wraz z delegacją z Wielunia i Białej uczestniczyłem w uroczystości 
pogrzebowej emerytowanego Burmistrza Adelebsen Horsta Pischa. 
 

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

Informacja z działalności Komisji 
 

Pani Maria Bąk – Przewodnicząca Komisji Budżetowej – Komisja Budżetowa obradowała w  
                              dniu dzisiejszym zaopiniowaliśmy materiały na dzisiejszą sesję. 
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 18 października 2013r. 
ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów w wysokości 69,28 zł. Komisja 
Budżetowa poparła propozycję Pana Wójta tj. 60 zł za 1q. 
Stawka podatku leśnego – Komisja jednogłośnie poparła cenę ogłoszoną w Komunikacie 
przez Prezesa GUS. Podatek leśny z ha fizycznego lasu w 2014r. wynosi 37,63 zł. 
Stawki podatku od nieruchomości – nasza komisja jednogłośnie poparła propozycje 
przedstawione przez Pana Wójta. 
Podatek od środków transportowych – stawki obowiązujące w 2013 roku wzrosły o wskaźnik 
wzrostu 0,9%. Komisja jednogłośnie przyjęła propozycje Pana Wójta.  
Zapoznaliśmy się z propozycją zmian cen i opłat za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków. Komisja jednogłośnie poparła propozycje Pana Wójta, wzrost 
 o 0,20 zł 
Zmiany do Statutu SPZPOZ komisja przyjęła jednogłośnie. 
Tekst jednolity Statutu GOPS komisja przyjęła jednogłośnie. 
Projekty uchwał Zmiana uchwały Nr XXIV/169/2013 z dnia 28 marca 2013r. w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 
oraz Zmiana uchwały Nr XXV/180/2013 z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zaciągnięcia 
kredytu bankowego długoterminowego w 2013r komisja przyjęła jednogłośnie. 
Jeżeli chodzi o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego będziemy dyskutować na sesji. 
 
Pan Stanisław Litwiński – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia – na  
                                            posiedzeniu w dniu 25 października omawialiśmy materiały na 
dzisiejszą sesję. Jeżeli chodzi o stawki podatków oraz wody i ścieków Komisja przyjęła 
propozycje Pana Wójta.  
Zmiany do Statutu SPZPOZ komisja przyjęła jednogłośnie. 
Tekst jednolity Statutu GOPS komisja przyjęła jednogłośnie. 
Ponadto Komisja zapoznała się z raportem o stanie Oświaty. 
 
Pan Sylwester Zienterski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa – nasza  
                                              komisja obradowała w dniu 28 października. Wnikliwie 
analizowaliśmy stawkę podatku rolnego. Nasza komisja zaproponowała 58 zł. Zbiory w całej 
Polsce były różne nasz region był dotknięty nawalnymi opadami. 



Wartość drewna według Prezesa GUS bardzo spadła trochę tego nie rozumiemy. Popraliśmy 
stawkę GUS. 
Znam obciążenie podatkami. Wójt zaproponował większe stawki podatku od działalności 
gospodarczej. W powiecie mieliśmy najniższe stawki podatku od nieruchomości. Gorzej się 
wiedzie małym sklepikom. Poparliśmy propozycje Pana Wójta. Od gruntów zajętych pod 
działalność Wójt też zaproponował większą stawkę też poparliśmy jednogłośnie. 
Podatek od środków transportowych , tak naprawdę nie jeżdżę po drogach gminnych ale 
„Dura lex, sed lex” „Twarde prawo, ale prawo” propozycje poparliśmy jednogłośnie. 
Jeżeli chodzi o cenę wody i ścieków u nas przeliczamy stosunkiem 1:1, dokładamy do 
ścieków. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawioną propozycję. 
Pismo z Kancelarii Radcy Prawnego w sprawie usunięcia zakazu lokalizacji elektrowni 
wiatrowych w odległości 3 km od zabudowań stało się bezprzedmiotowe Wojewoda Łódzki 
uchylił naszą uchwałę. 
Zmiany do Statutu SPZPOZ komisja przyjęła jednogłośnie. 
Tekst jednolity Statutu GOPS komisja przyjęła jednogłośnie. 
Projekty uchwał Zmiana uchwały Nr XXIV/169/2013 z dnia 28 marca 2013r. w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 
oraz Zmiana uchwały Nr XXV/180/2013 z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zaciągnięcia 
kredytu bankowego długoterminowego w 2013r komisja przyjęła jednogłośnie. 
Ponadto poruszyliśmy sprawę bezrobocia i ubóstwa.  
 
Pan Zbigniew Majchrowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – komisja nie miała  
                                                  planowanych posiedzeń.  
 

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

Interpelacje radnych 
 

Pan Andrzej Koziołek – radny z Ostrówka - ograniczyć prędkość do 50 km/h lub postawić  
                                        znak „teren zabudowany” w miejscowości Ostrówek – droga 
krajowa nr 45 przed skrzyżowaniem z drogą powiatową. 
Ograniczenie prędkości na wskazanym odcinku wpłynie na poziom bezpieczeństwa 
uczestników ruchu drogowego. Kierowcy jadący rozpędzając się na terenie niezabudowanym 
nie zwracają uwagi na skręcające pojazdy na drogę powiatową, w wyniku czego często 
dochodzi do wypadków nawet ze skutkiem śmiertelnym. 
 
Pan Tomasz Łukomski – radny z Niemierzyna - obciąć gałęzie drzew rosnących przy drodze  
                                         powiatowej w miejscowości Niemierzyn. Wystające gałęzie drzew 
utrudniają wymijanie się samochodów osobowych i ciężarowych. 
 
Pan Zbigniew Majchrowski – radny z Milejowa – naprawić dziurę na łączniku do Milejowa. 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – dziura będzie naprawiona. 
 
Pan Stanisław Pilarczyk – radny z Rudlic i Bolkowa – naprawić drogę gminną z Ostrówka w  
                                           kierunku Niemierzyna.  
 



Pan Robert Włodarczyk – radny z Wielgiego 
 
Pan Sylwester Zienterski – radny z Woli Rudlickiej – uważam, że na drodze krajowej  
                                             ograniczenie jeżeli ma być to do 60 km/h, a nie jak proponuje 
radny Koziołek do 50 km/h. 
Ponawiam interpelacje w sprawie poszerzenia przepustu (zjazdu) na drogę rolniczą z drogi 
krajowej nr 45 w miejscowości Wola Rudlicka po lewej stronie w kierunku Złoczewa (w 
okolicy przystanku autobusowego). Wąski zjazd utrudnia poruszanie się rolników sprzętem 
rolniczym, a w szczególności kombajnami w okresie żniw. 
 

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

Ustalenie średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 
 
Przewodniczący obrad – w poprzednich latach średnia cena żyta ustalana była na podstawie  
                                       ostatnich trzech kwartałów od tego roku cena skupu żyta ustalana jest 
za okres 11 kwartałów. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia  
18 października określił średnią cenę skupu żyta w wysokości 69,28 zł za 1q. 
Zgodnie z przepisami projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla 
celów podatku rolnego na 2014 rok został przesłany do Izby Rolniczej Województwa 
Łódzkiego w celu zasięgnięcia opinii. 
Propozycja Pana Wójta 60 zł za 1q. 
Kto z państwa radnych jest za przyjęciem propozycji Pana Wójta tj. 60 zł za 1 q? 
 
Za stawką 60 zł głosowało – 10 radnych 
Przeciw – 5 radnych 
Wstrzymało się – 0 
 
Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w  
                                       sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku 
rolnego na 2014 rok. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                      uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów 
podatku rolnego na 2014 rok? 
 
Za przyjęciem głosowało – 10 radnych 
Przeciw – 5 radnych 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr XXX/199/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Ustalenie średniej ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego na 2014 rok 
 

Przewodniczący obrad – średnią cenę drewna ustala się na podstawie komunikatu Prezesa  
                                       GUS, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez 
nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013r. Cena drewna wyniosła 171,05 zł za 1m3. 
Podatek leśny z 1 ha lasu w 2014 roku wynosił będzie 37,63 zł będzie mniejszy w stosunku 
do obecnego roku. 
Wszystkie komisje jednogłośnie poparły stanowisko Pana Wójta w sprawie przyjęcia stawki 
przedstawionej w komunikacie Prezesa GUS. 
Kto z państwa radnych jest za przyjęciem ceny drewna służącej do wyliczenia podatku 
leśnego opublikowanej w komunikacie Prezesa GUS? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 

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

Ustalenie podatku od nieruchomości 
 

Pan Ryszard Turek – w pozycji 2 „od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem  
                                  działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej” proponuję 
podnieść do 15,00 zł 
oraz w pozycji 7 „od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1 m2 
powierzchni” proponuję 0,65 zł 
  
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za stawką 15,00 zł   od budynków lub ich  
                                      części związanych z prowadzeniem  działalności gospodarczej od 1m2 
powierzchni użytkowej? 
 
Za głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się - 0  
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za stawką 0,65 zł od gruntów związanych  
                                        z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni? 
 
Za głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się - 0  
 
 



Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem w całości propozycji  
                                  stawek podatku od nieruchomości przedstawionych przez Wójta? 
 
Za głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się - 0  
 
Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w  
                                       sprawie ustalenia podatku od nieruchomości. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie  
                                           ustalenia podatku od nieruchomości? 
 
Za głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się - 0  
UCHWAŁA Nr XXX/200/2013 
 

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

Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych 
 

Przewodniczący obrad – propozycje stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok  
                                           przeliczono zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu 0,9%. Na wszystkich 
posiedzeniach komisji stawki zaproponowane przez Pana Wójta zostały pozytywnie 
zaopiniowane. 
Kto z państwa radnych jest za przyjęciem propozycji stawek przedstawionych przez Pana 
Wójta? 
 
Za przyjęciem głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 2 radnych 
 
Pani Wioletta Dzioba – Komisja uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w  
                                         sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały w  sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych? 
 
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymał się – 1 radny 
UCHWAŁA Nr XXX/2001/2013 
 

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

Ustalenie cen i opłat za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
 

Przewodniczący obrad – komisje pozytywnie zaopiniowały stawki wody i ścieków  
                                         zaproponowane przez Wójta. Zapoznaliśmy się z kalkulacją stawki 
wody sporządzoną w oparciu o poniesione koszty z której wynika, że 1 m3 wody powinien 
kosztować 2,27 zł/m3 plus należny podatek VAT 
Kto z państwa radnych jest za przyjęciem ceny 1 m3 wody w wysokości 2,27 zł + podatek 
VAT? 
 
Za głosowało 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymał się – 1 radny 
 
Przewodniczący obrad – kalkulacja stawki za 1 m3 ścieków sporządzona została w oparciu o  
                                           koszty poniesione na oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej. Z tego 
wyliczenia wychodzi, że 1 m3 ścieków powinien kosztować 7,56 zł/m3 
Propozycja Wójta 2,27 zł/m3 + podatek VAT. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem 
propozycji Wójta? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 1 radny 
Wstrzymało się – 0 
 
Pani Wioletta Dzioba – Komisja uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w  
                                       sprawie ustalenie cen i opłat za zbiorowe dostarczanie wody i 
zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
 
 
 
 
 
 
 



Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                        uchwały w  sprawie ustalenie cen i opłat za zbiorowe dostarczanie 
wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymał się – 1 radny 
UCHWAŁA Nr XXX/202/2013 
 

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

Rozpatrzenie pisma z Kancelarii Radcy Prawnego w sprawie usunięcia zakazu 
lokalizacji elektrowni wiatrowych w odległości 3 km od zabudowań. 

 
Przewodniczący obrad – w dniu 8 października wpłynęło pismo z Kancelarii Radcy Prawnego  
                                         w sprawie usunięcia zakazu lokalizacji elektrowni wiatrowych w 
odległości 3 km od zabudowań. 
W dniu 24 października 2013r. Wojewoda Łódzki stwierdził nieważność uchwały Rady 
Gminy Ostrówek Nr XXIX/194/2013 z dnia 18 września 2013r. w sprawie uchwalenia 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrówek w 
związku z tym wezwanie stało się bezprzedmiotowe. 
 
Pan Krzysztof Statuch – EKO-WIATR BIS Sieradz – na terenie gminy  planowanych jest 8  
                                       elektrowni wiatrowych w 3 miejscowościach. W Nietuszynie 3 
turbiny, Skrzynno 4 turbiny, Dymek 1 turbina. Po przeprowadzeniu wszelkich niezbędnych 
badań zrezygnowano z posadowienia elektrowni wiatrowych w miejscowości Niemierzyn. 
Zalety energetyki wiatrowej : brak zanieczyszczeń na środowisko, brak odpadów, brak emisji 
pyłów. Każda elektrownia planowana jest w odległości 500 metrów od zabudowań i około 40 
metrów od drogi krajowej. 
Na terenie gminy będzie kopalnia węgla brunatnego – energetyka wiatrowa jest dla państwa 
alternatywą, brak emisji pyłów i zanieczyszczeń. Wykorzystanie wiatru nie powoduje spadku 
wód podziemnych, które towarzyszą przy wydobyciu surowców kopalnianych. Przy 
wydobyciu węgla będzie następowało wysuszanie pewnej części gminy. W energetyce 
wiatrowej może się państwu nie podobać masz, który stoi za oknem. 
Planowany przychód dla gminy z 8 elektrowni wiatrowych w postaci podatku od 
nieruchomości to około 640.000 zł rocznie – od 1 elektrowni 80.000 zł. 
 
 
Pan Bogdan Minkina – wiatrak wiatrakiem, śmigła, lód, różnie bywa, a potem jakiś uczony  
                                       lub nieuczony napisze jakiś paragraf, ktoś podpisze i w danej 
miejscowości będzie stał wiatrak czy dwa i będzie zakaz modernizacji, budowy czy remontu i 
nam zabronią za 5 czy 10 lat i nie ma znaczenia, że umowa jest podpisana na 30 lat. Ja się 
zgadzam, to jest podpisane tylko co dalej. Konkretny temat chcę wyremontować dom i nie 
dostanę pozwolenia, bo stoi gdzieś wiatrak. I samoczynnie wioska umrze, bo muszę 
wyprowadzić się na inny teren gdzie nie będzie wiatraków. 
 
 
 



Pan Krzysztof Statuch – EKO-WIATR BIS Sieradz – decyzja należy do państwa. Nie ma  
                                          przepisów prawnych odnośnie budowy wiatraków od zabudowań. 
Obligują nas przepisy odnośnie hałasu. 
 
Pan Robert Karbowiak – jak będzie postawiony wiatrak, to jeśli będę chciał stawiać kurnik to  
                                      nie postawię, bo nie dostanę pozwolenia, wy będziecie płacić jakieś 
odszkodowanie. W gazetach rolniczych już piszą, że na Pomorzu są postawione farmy 
wiatraków i już nie można postawić jakiejś wielkiej farmy dla świń. 
 
Pan Bogdan Minkina – jaką mamy gwarancję, że te wiatraki będą nowe. 
 
Pan Krzysztof Statuch – EKO-WIATR BIS Sieradz – 100% pewności, że turbiny będą nowe. 
 
Pan Andrzej Koziołek – trasa Łagiewniki Raczyn tam ludzie przeklinają, że wiatraki  
                                       ustawione są tak blisko drogi i nie mogą się budować. To samo 
będzie u nas. Zablokujemy budowę domów jednorodzinnych. 
 
Pan Krzysztof Statuch – EKO-WIATR BIS Sieradz – elektrownie wiatrowe rozmieszczamy  
                                         na terenach gdzie nie planuje się budowy zagrodowej. 
 
Pan Zbigniew Majchrowski – co się stanie w sytuacji gdy kończy się umowa, a firma upada. 
 
Pan Krzysztof Statuch – EKO-WIATR BIS Sieradz – po 25 latach użytkowania wiatraka  
                                         należ teren przywrócić do poprzedniego stanu. 
 
Pan Łukasz Pawlik – dlaczego akurat elektrownie wiatrowe? 
 
Pan Krzysztof Statuch – EKO-WIATR BIS Sieradz – elektrowni wodnych czy fotowoltaików  
                                             u nas nie opłaca się budować. 
 
Pan Łukasz Pawlik – czy wiatraki wykorzystywane są optymalnie? 
 
Pan Krzysztof Statuch – EKO-WIATR BIS Sieradz – uważam, że tak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszarów położonych w gminie Ostrówek 

 
 
Pan Sylwester Zienterski – szczegółowo analizowaliśmy temat budowy elektrowni  
                                              wiatrowych. Budowa 1 elektrowni wiatrowej wynosi około 3 
miliony euro, ile gmina zyskuje do budżetu gminy? 
 
Pan Krzysztof Statuch – EKO-WIATR BIS Sieradz – zgodnie z przepisami odprowadzamy  
                                                                      podatek od nieruchomości 2% od budowli tak jak 
powiedziałem około 80 tys. zł rocznie od 1 elektrowni wiatrowej. 
 
Pan Sylwester Zienterski – niestety gospodarka staje się energochłonna. Musimy zastanowić  
                                            się czy mamy pozyskiwać energię w sposób konwencjonalny czy 
niekonwencjonalny. Jakie spustoszenie będzie kiedy wejdzie kopalnia. Czy te opinie, które 
otrzymaliśmy są subiektywne. Zagrożenie mamy wszędzie, koło może się urwać tego się nie 
przewidzi. Jak mamy pozyskiwać energię, jestem za budową wiatraków, ale za mądrym 
rozsądnym rozstawieniem (lokalizacją). Uchwalając plan zagospodarowania eliminujemy 
budowę wiatraków. Musimy się dobrze zastanowić czego tak naprawdę chcemy. Kwota 640 
tys. zł to pokaźna kwota dla naszego budżetu, ale już mówi się że z tego tytułu będziemy mieć 
zmniejszoną subwencję. 
Musimy zastanowić się czego chcemy zyć z subwencji czy chcemy rozwój naszej gminy. 
Musimy mądrze i rozsądnie podjąć decyzję. 
 
Pan Łukasz Pawlik – mam materiały ściągnięte z Internetu co prawda naukowców z USA  
 
Pan Sylwester Zienterski – nie mogę zgodzić się z tą opinią. 
 
Pan Zbigniew Majchrowski – czy jest nas stać na realizację planów zagospodarowania 
przestrzennego. 
 
Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – jestem w trakcie realizacji projektu budżetu. 
                                        Przy inwestycjach, które Pan Wójt zaproponował na 2014 rok 
będziemy musieli zaciągnąć kredyt w kwocie około 2.000.000,00 zł, którego spłata będzie 
możliwa dopiero w 2019, 2020, 2021 i 2022r.  
Od 2014r. obowiązuje art. 243 ustawy o finansach publicznych, który ogranicza nasze spłaty 
kredytów do indywidualnego wskaźnika gminy (do tej pory było to 15% dochodów). Na 
2014r. nasz indywidualny wskaźnik kształtuje się na poziomie 7%, w 2015r. już na poziomie 
4%, a mamy kredyty już pozaciągane, umowy zawarte z bankami np. na 2014r. do spłaty 
mamy 1.000.000,00 zł a będę mogła spłacić tylko około 700.000,00 zł (może nawet mniej 
zależy to od dochodów) najgorzej jest w 2015r. gdzie spłaty jest 1.540.000,00 zł a mogę 
spłacić około 500.000,00 zł. Umowy bankowej nie można przedłużyć (to był przetarg – 



prawo zamówień publicznych nie dopuszcza takiej sytuacji dlatego może uda nam się spłacić 
coś na koniec tego roku) 
Dlatego te dochody są nam bardzo potrzebne. Liczyliśmy na większe dochody ze żwirowni, 
ale nie są tak wysokie jakich oczekiwaliśmy. 
Co to są skutki obniżenia górnych stawek podatku? 
Jest to różnica między dochodami, jakie gmina mogłaby uzyskać stosując górne stawki 
podatków, a dochodami jakie uzyskuje stosując stawki uchwalone przez Radę Gminy. 
Następstwem obniżenia stawek podatkowych jest brak dochodów podatkowych oraz 
obniżenie subwencji wyrównawczej np. subwencja na 2014r. obniżona została w stosunku do 
roku 2013 o 87.092 zł 
 
Pan Robert Włodarczyk – działki na których mają stanąć wiatraki czy są to mieszkańcy naszej  
                                             gminy? 
 
Pan Krzysztof Statuch – EKO-WIATR BIS Sieradz – tak to są mieszkańcy gminy Ostrówek. 
 
Pan Zbigniew Majchrowski – jaki jest koszt opracowania planu zagospodarowania  
                                                   przestrzennego dla gminy Ostrówek? 
 
Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – całość około 70 tys. zł 
Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w  
                                       sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Ostrówek. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Ostrówek? 
 
Za głosowało – 10 radnych 
Przeciw głosowało – 4 radnych 
Wstrzymał się – 1 radny 
UCHWAŁA Nr XXX/203/2013 
 

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

Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – wzór deklaracji został dopracowany po  
                                            konsultacjach z Regionalną Izbą Obrachunkową, która przejęła 
nadzór nad tymi uchwałami. Zdaniem organu nadzoru RIO z deklaracji należy usunąć  telefon 
osoby upoważnionej lub pełnomocnika, nie powinny być wyliczenia kwartalne oraz mieliśmy 
również kompostownik. W nowych wzorach tego nie ma. 
 



Pan Andrzej Koziołek – moim zdaniem ustawa śmieciowa jest nie dopracowana. To jest błąd  
                                        państwa. Wszystko odbija się na nas. Ściągalność za śmieci będzie 
60-70% tak jak teraz zbieramy od osób, większa ściągalność byłaby gdybyśmy płacili od 
posesji. 
 
(salę opuszcza radny Stanisław Litwiński) 
 
Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w  
                                               sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowaniem odpadami komunalnymi.  
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowaniem odpadami komunalnymi? 
 
Za przyjęciem głosowało – 12 radnych 
Przeciw – 1 radny 
Wstrzymał się – 1 radny 
UCHWAŁA Nr XXX/204/2013 
 

P  u  n  k  t     15 
================= 

Wprowadzenie zmian do Statutu SPZPOZ w Ostrówku 
 

Przewodniczący obrad – zmiana w Statucie SPZPOZ dotyczy zastąpienia wyrażenia  
                                            „Przychodnia POZ w Ostrówku” wyrażeniem „Ośrodek Zdrowia 
w Ostrówku” 
 
Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w  
                                      sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostrówku. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                        uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostrówku? 
 
za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
przeciw – 0 
wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr XXX/205/2013 
 
 
 
 



P  u  n  k  t     16 
================= 

Ogłoszenie tekstu jednolitego Statutu GOPS w Ostrówku 
 

Przewodniczący obrad – w czerwcu br. podjęliśmy uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian  
                                        w Statucie GOPS. Zgodnie z ustawą o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów tekst jednolity aktu normatywnego ogłasza się nie 
rzadziej niż raz na 12 miesięcy jeżeli był on nowelizowany. Tekst jednolity ogłasza się w 
formie obwieszczenia. 
 
Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w  
                                     sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Ostrówku. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrówku? 
 
za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
przeciw – 0 
wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr XXX/206/2013 
 

P  u  n  k  t     17 
================== 

           Zmiana uchwały Nr XXIV/169/2013 z dnia 28 marca 2013r.  
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie  

w ramach PROW na lata 2007-2013 
 

Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – w marcu br. podjęliśmy uchwałę o zaciągnięciu  
                                                                      pożyczki na wyprzedzające finansowanie w 
ramach PROW na lata 2007-2013 w wysokości 600.000 zł. Po przetargu kwota pożyczki na 
wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych 
oczyszczalni biologicznych w miejscowościach Skrzynno, Oleśnica, Wola Rudlicka, 
Ostrówek, Niemierzyn, Okalew, Rudlice, Milejów, Jackowskie, Kuźnica, Janów, Wielgie 
uległa zmianie i wynosi 540.000 zł  
 
Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały         
                                      zmieniającej uchwałę Nr XXIV/169/2013 z dnia 28 marca 2013r.  
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 
2007-2013 
 
 
 



Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0  
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr XXX/207/2013 
(salę obrad opuścił radny Bogdan Minkina) 
 

P  u  n  k  t     18 
============== 

Zmiana uchwały Nr XXV/180/2013 z dnia 26 kwietnia 2013r.  
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego w 2013r. 

 
Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – w kwietniu br. podjęliśmy uchwałę o  
                                        zaciągnięciu kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 
2.000.000 zł. Kwota kredytu nie ulega zmianie. Zmianie uległ podział środków (ich 
wysokość) w ramach kredytu zmieniły się kwoty deficytu budżetowego oraz spłata wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. 
 
Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały  
                                      zmieniającej uchwałę Nr XXV/180/2013 z dnia 26 kwietnia 2013r. w 
sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego w 2013r.   
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                      uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr XXX/208/2013 
 

P  u  n  k  t     19 
================= 

Informacja o przedłożonych oświadczeniach 
Majątkowych przez radnych i pracowników samorządowych 

 
Przewodniczący obrad – wszyscy radni Oświadczenia majątkowe za 2012 rok złożyli w  
                                       terminie i nie stwierdzono w nich nieprawidłowości. 
 
 
 
 
 



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

Wolne wnioski i zapytania 
 

Pan Ryszard Kuźnik – Komisja Oświaty na swoim posiedzeniu zajmowała się nie tylko  
                                     materiałami na dzisiejszą sesję. Dyskutowaliśmy na temat trudnej 
sytuacji finansowej w oświacie. 
 
 

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

Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Gminy 
 

Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – dokonał zamknięcia obrad XXX  
                                          sesji Rady Gminy.  
 
Na tym protokół zakończono 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik : 
 

1) podjęte uchwały, 
2) listy obecności radnych, sołtysów, gości zaproszonych, 
3) pismo z Kancelarii Radcy Prawnego w sprawie usunięcia zakazu lokalizacji 

elektrowni wiatrowych w odległości 3 km od zabudowań 
4) energia odnawialna w gminie Ostrówek, 
5) Informacja o przedłożonych oświadczenia majątkowych przez radnych i pracowników 

Urzędu Gminy. 
 
 
 
 
 
  
 


