
P r o t o k ó ł  XX/2017 
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek 

odbytej w dniu 14 lutego 2017 roku 
 

W sesji uczestniczyło 15 radnych wg załączonej listy obecności: 
 

1. Arkadiusz Banaś 
2. Piotr Banaś 
3. Krzysztof Graczyk 
4. Krzysztof Karbowiak 
5. Robert Karbowiak 
6. Andrzej Koziołek 
7. Ryszard Kuźnik 
8. Tomasz Łukomski 
9. Łukasz Pawlik 
10. Stanisław Pilarczyk 
11. Marcin Stangret 
12. Czesław Warszawski 
13. Andrzej Wojewoda 
14. Wiesław Wojewoda 
15. Marek Nawrocki 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli : 

 

Goście zaproszeni; 

1. Ryszard Turek – Wójt 
2. Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy 
3. Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy 

 

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

Otwarcie obrad XX sesji  
 
Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – dokonał otwarcia obrad XX  
                                           nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Powitał przybyłych oraz 
stwierdził prawomocność obrad. W sesji uczestniczy 15 radnych. 
 

 

 

 

 

 

 



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

Przyjęcie porządku obrad 
 
Przewodniczący obrad – porządek obrad – porządek obrad wszyscy radni otrzymali. Czy są  
                                                                     pytania, uwagi. Uwag nie zgłoszono. Zgodnie ze 
Statutem Gminy jeżeli do przedstawionego porządku obrad uwag nie zgłoszono, porządek 
obrad uważa się za przyjęty. 
 
Proponowany porządek obrad : 

1. Otwarcie  obrad  XX sesji  Rady  Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
4. Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju  
       szkolnego – podjęcie uchwały. 
5. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu w sprawie  
       wsparcia finansowego. 
6. Zmiany w budżecie gminy – podjęcie uchwały. 
7. Wolne wnioski. 

Zamknięcie  obrad XX sesji  Rady  Gminy 
 

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

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
 
Przewodniczący obrad – do Komisji Uchwał i Wniosków proponuję radnych Tomasza  
                                           Łukomskiego, Łukasza Pawlika oraz Piotra Banasia. Radni 
wyrazili zgodę pracy w Komisji. 
Kto z panów radnych jest za powołaniem Komisji Uchwał i Wniosków w przedstawionym 
składzie? 
 

Za głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 

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

Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych 
i gimnazjum do nowego ustroju  szkolnego 

 

Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – każdy radny otrzymał projekt uchwały.                                                
Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i 
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wynika z art. 206 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60), zgodnie z 
którym rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 



podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ww. ustawą. Na 
podstawie art. 117 ust. 1 i art. 118 ww. ustawy z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa 
sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową, uczniowie klas I–
VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami odpowiednich klas 
ośmioletniej szkoły podstawowej. W konsekwencji powyższego, zgodnie z art. 127 ww. 
ustawy z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy 
dotychczasowego gimnazjum, a na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się 
postępowania rekrutacyjnego do klasy I dotychczasowego gimnazjum. Przygotowanie 
niniejszego projektu uchwały poprzedziła analiza Uchwały Nr XXXVII/249/2014 Rady 
Gminy Ostrówek z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 
podstawowych i gimnazjum oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Ostrówek oraz konsultacje z 
dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjum, w zakresie proponowanego trybu wygaszenia 
gimnazjum, możliwości zapewnienia odpowiednich warunków nauki pozostającym w szkole 
uczniom klas siódmych i ósmych, potrzeb szkół w zakresie dostosowania warunków 
lokalowych do wprowadzanych zmian. Granice obwodów szkół podstawowych zostały 
opracowane we współpracy z dyrektorami szkół, których te zmiany dotyczą i zostały przez 
dyrektorów zaakceptowane. Niniejsza uchwała ma charakter intencyjny i stanowi podstawę 
do zasięgania obligatoryjnych opinii Kuratora Oświaty oraz związków zawodowych. Opinia 
Kuratora Oświaty jest wiążąca i odnosi się do oceny zgodności z prawem rozwiązań 
zaproponowanych w tej uchwale oraz oceny zapewnienia dzieciom zamieszkałym na terenie 
gminy Ostrówek możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku rocznego 
przygotowania przedszkolnego. 

Pan Łukasz Pawlik – Przewodniczący Komisji Oświaty – Komisja Oświaty obradowała  
                                    dwukrotnie. Na posiedzeniach omawialiśmy sprawy reformy oświaty. 
Dyrektorzy szkół porozumieli się między sobą w sprawie zatrudnienia nauczycieli z 
gimnazjum. Powinniśmy się zastanowić czy za kilka lat nie lepiej byłoby wszystkich uczniów 
dowozić do Ostrówka, tutaj jest bardzo dobra baza lokalowa. 
Chciałbym rozważyć opcje czy dzieci z Wielgiego nie mogłyby uczęszczać do szkoły w 
Skrzynnie. 
Z analizy urodzeń wynika, że za kilka lat w Wielgiem będzie wyż demograficzny. 
 
Pan Czesław Warszawski – mieszkańcy Wielgiego i Dymku zebrali podpisy i wystąpili do  
                                              Wójta w sprawie przywrócenia Szkoły Podstawowej w 
Wielgiem. Mieszkańcy nie chcą posłać swoich dzieci do Szkoły Podstawowej w Skrzynnie. 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt Gminy – zrobiliśmy spotkanie w Wielgiem, rodzice nadal chcą  
                                      posyłać swoje dzieci do Szkoły Podstawowej w Ostrówku. Wpłynęło 
pismo od rodziców z Wielgiego i Dymku wczoraj.  
 
Pan Czesław Warszawski – może zastanowić się czy nie zlikwidować kolejnej szkoły. 
 
 



Pan Ryszard Turek – Wójt – teraz żeby zlikwidować szkołę musimy uzyskać pozytywną  
                                                opinię kuratora. 
 
Pan Andrzej Koziołek – ile dzieci z naszej gminy chodzi do innych gmin, a ile mamy dzieci z  
                                         innych gmin. 
 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – rozmawiałem z pracownikiem Urzędu Gminy  
                                              w Wierzchlesie u nich kiedy chcieli zrobić reformę oświaty 
weszły szkoły katolickie. 
 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                  projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do 
nowego ustroju szkolnego. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 2 radnych 
UCHWAŁA  NR XX/144/2017 
 

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

Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej 
Policji w sprawie wsparcia finansowego 

 
Pan Ryszard Turek – Wójt Gminy – byłem na spotkaniu z panem komendantem, warunki na  
                                      Komisariacie Policji w Osjakowie są w opłakanym stanie. Komisariat 
wymaga kompleksowego remontu i modernizacji. Budynek jest w złym stanie technicznym. 
Konieczna jest wymiana instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej oraz remont dachu i docieplenie ścian. Komenda Powiatowa Policji w 
Wieluniu zwróciła się z prośbą o rozważenie możliwości wsparcia finansowego na 
opracowanie dokumentacji technicznej i audytu energetycznego. Do remontu nie dokładamy. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za wsparciem Komendy Powiatowej  
                                         Policji w Wieluniu? 
 
Za wsparciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
 
 
 



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

Zmiany w budżecie gminy 
 

Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – omówiła proponowane zmiany w budżecie  
                                                                         gminy.  
 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                                                                       zmian w budżecie gminy. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA  NR XX/145/2017 
 

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

Wolne wnioski 
 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – Statut Gminy, który uchwaliliśmy na  
                                           grudniowej sesji został już opublikowany i od następnej sesji 
będzie już obowiązywał. 
 
Wolnych wniosków nie zgłoszono. 
 

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

Zamknięcie obrad XX sesji Rady Gminy 
 

Pan Andrzej Wojewoda - Przewodniczący Rady Gminy – dokonał zamknięcia obrad XX 
                                                                                          nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała 
Urszula Giełzak 
 
 
 
 



 

 

 

 


