
P r o t o k o ł  XXII/2012 
z sesji Rady Gminy Ostrówek 

odbytej w dniu 28 grudnia 2012r. 
w sali narad Urzędu Gminy w Ostrówku 

w godz. 1000- 1230 
 

 
W sesji uczestniczyło – 18 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. Stanisław Pilarczyk 
12. Czesław Warszawski 
13. Robert Włodarczyk 
14. Andrzej Wojewoda 
15. Sylwester Zienterski 

 
Ponadto w sesji uczestniczyli : 
 
G o ś c i e   z a p r o s z e n i 
 

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. ElŜbieta 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 II sesji  
                                          Rady Gminy. Powitał przybyły oraz stwierdził prawomocność 
obrad.  W sesji uczestniczy 15 radnych na 15 radnych ustawowego składu rady. 
 

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

Przewodniczący obrad – przedstawił proponowany porządek obrad XXII sesji Rady Gminy. 
                                        Czy są pytania, uwagi do przedstawionego porządku obrad? Nie 
słyszę. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad? 
 
Proponowany  porządek  obrad  : 

1. Otwarcie  obrad  XXII sesji  Rady  Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad XXII 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. Zmiany w budŜecie gminy – podjęcie uchwały. 
8. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2011-2016 – podjęcie uchwały. 
9. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2013-2018 - podjęcie uchwały. 
10. Uchwalenie budŜetu Gminy Ostrówek na 2013 rok – podjęcie uchwały. 
11. Przyjęcie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ostrówek – podjęcie uchwały. 
12. Określenie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów – podjęcie uchwały. 
13. Określenie terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

– podjęcie uchwały. 
14. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – podjęcie uchwały. 
15. Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz 

stawki za pojemnik określonej wielkości – podjęcie uchwały. 
16. Ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – podjęcie 

uchwały. 
17. Określenie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych na terenie Gminy Ostrówek – podjęcie uchwały. 

18. Najem lokalu uŜytkowego połoŜonego w budynku Urzędu Gminy w Ostrówku 115 dotychczasowemu 
najemcy – podjęcie uchwały. 

19. WydzierŜawienie działki nr 268/1 o pow. 0,3000 ha, połoŜonej w Ostrówku, dotychczasowemu 
dzierŜawcy – podjęcie uchwały. 

20. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r. – 
podjęcie uchwały. 

21. Wręczenie medalu „Za Zasługi dla Gminy Ostrówek”.  
22. Wolne wnioski i zapytania. 
23. Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Gminy. 



 Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – z zaproponowanego porządku obrad                 
zdejmujemy punkt 14 odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

Przewodniczący obrad - Kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego porządku 
obrad? 
 
Za przyjęciem głosowało  - 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Przyjęty porządek obrad : 
=================== 

1. Otwarcie  obrad  XXII sesji  Rady  Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad XXII 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. Zmiany w budŜecie gminy – podjęcie uchwały. 
8. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2011-2016 – podjęcie 

uchwały. 
9. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2013-2018 - podjęcie 

uchwały. 
10. Uchwalenie budŜetu Gminy Ostrówek na 2013 rok – podjęcie uchwały. 
11. Przyjęcie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ostrówek – podjęcie 

uchwały. 
12. Określenie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów – podjęcie uchwały. 
13. Określenie terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi – podjęcie uchwały. 
14. Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty 

oraz stawki za pojemnik określonej wielkości – podjęcie uchwały. 
15. Ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 

podjęcie uchwały. 
16. Określenie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ostrówek – podjęcie uchwały. 

17. Najem lokalu uŜytkowego połoŜonego w budynku Urzędu Gminy w Ostrówku 115 
dotychczasowemu najemcy – podjęcie uchwały. 

18. WydzierŜawienie działki nr 268/1 o pow. 0,3000 ha, połoŜonej w Ostrówku, dotychczasowemu 
dzierŜawcy – podjęcie uchwały. 

19. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2013r. – podjęcie uchwały. 

20. Wr ęczenie medalu „Za Zasługi dla Gminy Ostrówek”.  
21. Wolne wnioski i zapytania. 
22. Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Gminy. 

 
Protokoły z sesji zostały wyłoŜone do wglądu.  Czy są pytania uwagi? 
Nie widzę. Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie. 
 
 
 



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

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

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

Pan Ryszard Turek – Wójt – 30 listopada firma Pana Jakubowskiego – Roboty Ziemne i  
                                  Instalacje zakończyła I etap budowy wodociągu w Nietuszynie na 
wartość brutto 115.107,19 zł. Drugi etap zakończony zostanie do 31.07.2013r. Łączna 
wartość 237.687 tys. brutto. 
- na podstawie ustawy z 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym po 
debacie 5 listopada do 26 listopada wpłynęło do Urzędu Gminy 21 uwag i wniosków do 
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaniu przestrzennego Gminy 
Ostrówek. Uwzględniono pozytywnie 17 wniosków, 4 nie uwzględniono. Wnioski 
nieuwzględnione zostaną przedłoŜone wysokiej Radzie na najbliŜszej sesji w celu 
rozpatrzenia.. 
- w związku z poszukiwaniem oszczędności w budŜecie Gminy zleciłem wymianę pieców 
olejowych na piece zasilane Eko groszkiem w Skrzynnie o mocy 150 KW, w Janowie o mocy 
120 KW i Okalewie 120 KW firmie Handlowo-Usługowej MAGRAF – Rafał Berski z 
Brzeźnia na kwotę z montaŜem ok. 100 tys. zł. 
- 10 grudnia przedłuŜyliśmy o 3 m-ce umowy o pracę dla 8 pracowników przyjętych w 
ramach prac publicznych. 
 

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

Pani Maria Bąk – Przewodnicząca Komisji BudŜetowej – na wspólnym posiedzeniu w dniu  
           29 listopada omówiliśmy: -  regulamin czystości i porządku na terenie gminy Ostrówek  
- szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  
- określenie terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi  
- odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  
- oraz wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej 
opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości – dwie wersje projektów uchwał. 



W dniu 7 grudnia wspólnie z Komisją Oświaty pozytywnie zaopiniowaliśmy projekt budŜetu 
gminy na 2013 rok. Kryzys widać nawet w naszym projekcie budŜetu. Potrzeby są 
niewspółmierne do mozliwości budŜetowych. 
W dniu dzisiejszym komisje obradowały wspólnie omawiając ponownie uchwały związane z 
gospodarką odpadami. 
 
Pan Stanisław Litwiński – Przewodniczący Komisji Oświaty… - nie będę się powtarzał nasza  
                                           Komisja wspólnie obradowała z Komisją BudŜetową.  
 
Pan Sylwester Zienterski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa – nasza  
                                            komisja obradowała 5 razy.  
W dniu 9 , 23 i 29 listopada rozpatrywaliśmy sprzeciw części mieszkańców Janowa, 
Milejowa, Woli Rudlickiej w sprawie usytuowania w studium terenów pod zwałowisko. 
W dniu 29 listopada omówiliśmy: -  regulamin czystości i porządku na terenie gminy 
Ostrówek  
- szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  
- określenie terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi  
- odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  
- oraz wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej 
opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości – dwie wersje projektów uchwał. 
W dniu 7 grudnia zaopiniowaliśmy pozytywnie projekt budŜetu gminy na 2013 rok. 
W dniu dzisiejszym komisje obradowały wspólnie omawiając ponownie uchwały związane z 
gospodarką odpadami. 
 
Pan Zbigniew Majchrowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Komisja Rewizyjna w  
                                           2012 roku odbyła 7 posiedzeń oraz przeprowadziła 4 kontrole 
Na posiedzeniach w dniach 05 marca,  14 marca,  23 marca,  27 marca oraz 11 kwietnia 
komisja rozpatrywała skargę na panią Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielgiem. 
04 czerwca – zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za 2011 rok oraz 
wnioskowała o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. 
14 grudnia zaopiniowała projekt budŜetu gminy na 2013 rok. 
K o n t r o l e : 
21 czerwca  - została przeprowadzona kontrola  
- w SPZPOZ w Ostrówku w zakresie postępowania z odpadami medycznymi w  
   okresie 2010-2011. Komisja stwierdziła, Ŝe SPZPOZ w Ostrówku z odpadami  
   medycznymi postępuje zgodnie z przepisami prawa. 
- w GOPS zaplanowano z zakresu udzielania pomocy rzeczowej i finansowej  
    rodzinom potrzebującym pomocy. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych GOPS 
nie moŜe udzielić informacji kto i w jakiej wysokości otrzymał pomoc. 
 
 



25 września  - kontrolą objęto wydawanie i rozliczanie delegacji. Wszystkie  
                           polecenia wyjazdu słuŜbowego zostały rozliczone zgodnie z obowiązującymi 
stawkami za kaŜdy przejechany kilometr oraz zatwierdzone pod względem merytorycznym i 
rachunkowym. 
14 grudnia -  została przeprowadzona kontrola nt.  funkcjonowania oświaty na terenie gminy.  
 

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

Pan Stanisław Pilarczyk – radny Rudlic i Bolkowa – w związku z  prowadzoną eksploatacją i  
                                      wywozem piasku z kopalni Bolków I pola graniczące z drogą gminną 
są zajeŜdŜane przez samochody wywoŜące piasek. NaleŜałoby wznowić granice na drodze, 
którą odbywa się wywóz kruszywa.  
 
Pani Wioletta Dzioba – radna ze Skrzynna – wyjazd z Karpat na drogę powiatową dziury  
                                       zostały naprawione, ale nie zadawalająco. 
 
Pan Bogdan Minkina – radny ze Skrzynna – będzie przeprowadzona wymiana pieców w  
                                                                        szkołach co będzie ze starymi piecami? 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – zostawimy u nas na magazynie. 
 
Pan Robert Włodarczyk – radny z Wielgiego – naprawić drogę do pana Jarka Cieślaka (na  
                                            Zwierzyniec) w Wielgiem oraz drogę z Wielgiego w kierunku 
Skrzynna. Drogi uległy zniszczeniu podczas wywozu drewna z lasów państwowych. 
 
Pan Sylwester Zienterski – radny z Woli Rudlickiej - naprawić drogę z Woli Rudlickiej w  
                                            kierunku Wielgiego. Droga uległa zniszczeniu podczas wywozu 
drewna z lasów państwowych. 
 
Pan Zbigniew Majchrowski – radny z Milejowa – wyprofilować teren koło Pani Mordal w  
                                                 Milejowie tak aby nadmiar spływającej wody nie zalewał 
terenu przy zlewni mleka. 
 
Pan Robert Karbowiak – radny z Okalewa – naprawić drogę od Babina w kierunku Chojen  
                                        (dziury w drodze) oraz naprawić pobocze koło Pana Pogonowicza. 
 
Pan Andrzej Koziołek – radny z Ostrówka – poszerzyć i podwyŜszyć drogę z Plichowa do  
                                        Gwizdałek. Rolnicy którzy mają pola przy tej drodze poworywali się 
w drogę jak przyjdzie odśnieŜać to jest problem, gdyŜ droga jest bardzo wąska. 
 
 
 
 
 



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

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

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

 
Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – przedstawiła zmiany w Wieloletniej Prognozie  
                                          Finansowej Gminy Ostrówek. 
 
Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały  
                                  zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrówek. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                        uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało  - 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 

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

Przewodniczący obrad – na posiedzeniach komisji radni zapoznali się z projektem  
                                       Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek oraz projektem 
BudŜetu Gminy Ostrówek na 2013 rok. 
 
Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – przedstawiła opinię Regionalnej Izby  
                                         Obrachunkowej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Ostrówek. 
 
Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w  
                                 sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek. 
 
 



Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu 
uchwały? 
(salę opuścił radny Tomasz Łukomski) 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
(na salę powrócił radny T. Łukomski) 
 

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

Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – przedstawiła opinię Regionalnej Izby  
                                         Obrachunkowej do projektu budŜetu gminy na 2013 rok. 
 
Pan Zbigniew Majchrowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił zbiorczą  
                                                 opinię w sprawie projektu budŜetu gminy na 2013 rok. 
 
Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w 
sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2013 rok. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa jest za przyjęciem projektu budŜetu gminy na 2013 
rok? 
 
Za przyjęciem głosowało 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się - 0 
 
UCHWAŁA  NR XXII/148/2012 
 

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

Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – regulamin utrzymania czystości i porządku  
                            uchwaliliśmy wcześniej ale zmieniła się ustawa o utrzymaniu czystości i 
porządku i teŜ zostaliśmy zmuszeni do dokonania zmian. Przygotowaliśmy projekt nowego 
regulaminu, z którym radni zapoznali się na posiedzeniach komisji. Projekt regulaminu 
wysłaliśmy do Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Projekt został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Pan Sylwester Zienterski – wnioskowałem Ŝeby napisać protest przeciwko tej ustawie. 
Ustawa ta jest niedoskonała. Śmieci powinny kosztować i powinny być zbierane tak napisał 
ustawodawca. Ustawa narzuca rygory wobec mieszkańców. Nieporozumieniem jest zbiórka 
skoszonej trawy, przecieŜ ona uŜyźnia ziemię, nie powinna być zbierana. Nie wiadomo jak 
lepiej czy naliczać od osoby czy od posesji. 
Ja pokusiłbym się wystąpić z protestem. 



Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w 
sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ostrówek. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu 
uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Ostrówek. 
 
Za głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 1 radny 
Wstrzymał się – 1 radny 
 
UCHWAŁA  Nr XXII/149/2012 
 

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

Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – omówił projekt uchwały w sprawie określenia  
                                           szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów.  
 
Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w  
                                     sprawie określenia szczegółowego sposobu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
odpadów. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu 
uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 1 radny 
Wstrzymał się – 1 radny 
 
UCHWAŁA Nr XXII/150/2012 
 

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

Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – dzisiaj podejmujemy uchwały, w sejmie leŜy  
                                            projekt zmian do ustawy śmieciowej, która daje gminom więcej 
swobody w ustalaniu stawki.  
 
Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w  
                                      sprawie określenia szczegółowego sposobu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
odpadów. 
 



Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu 
uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 1 radny 
Wstrzymał się – 1 radny 
 
UCHWAŁA Nr XXII/151/2012 
 

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

Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – nie mamy dokładnych danych i ta stawka którą  
                                             państwu przedstawiliśmy jest prowizoryczna. Po przetargu i 
uchwaleniu zmian do ustawy jeszcze raz na sesji podejdziemy do tego tematu. Dzisiaj 
traktujemy wszystkich równo, gdyŜ proponujemy stawkę od osoby. 
 
Pan Andrzej Koziołek – głosuję przeciwko podejmowanym uchwałom ta ustawa jest chora,  
                                        zła są w niej same rygory. Jaki będzie przeprowadzony przetarg 
(ofertowy) czy inny. Firmy zmówią się ze sobą i same ustalą sobie stawkę do przetargu. 
 
Pan Tomasz Łukomski – moŜe Pan Sekretarz omówi kalkulację gdyŜ sołtysi nie są w temacie. 
 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – omówił kalkulację stawki.  
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – ustawa podcina nogi samorządom. Proponujemy stawkę od  
                                   osoby. Proponujemy 5,70 zł od osoby. 
 
Pan Bogdan Minkina – kwota 5,70 to wstępna stawka, mamy 3 m-ce Ŝeby to zmienić. 
 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – jeŜeli Rada nie uchwali tych uchwał do końca 
roku to Wojewoda wyznacza nowy termin jeŜeli nie to Wojewoda narzuca swoje stawki. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za stawką 5,70 zł od osoby? 
 
Za stawką 5,70 zł głosowało  - 10 radnych 
Przeciw – 3 radnych 
Wstrzymało się – 2 radnych 
 
Pan Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w  
                                  sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości. 
 
 
 



Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu 
uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 10 radnych 
Przeciw – 5 radnych 
Wstrzymało się - 0 
 
UCHWAŁA Nr XXII/152/2012 
 

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

Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w  
                                     sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu 
uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 12 radnych 
Przeciw – 1 radny 
Wstrzymało się - 0 
 
UCHWAŁA Nr XXII/153/2012 
 

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

Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w  
                             sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróŜniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ostrówek. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu 
uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 1 radny 
Wstrzymał się – 1 radny 
 
UCHWAŁA Nr XXII/154/2012 
 
 
 
 
 



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

Pan Ryszard Turek – Wójt – najem dotyczy lokalu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu  
                                    Podstawowej Opieki Zdrowotnej w CzarnoŜyłach. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu 
uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
UCHWAŁA Nr XXII/155/2012 
 

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

Pan Ryszard Turek – Wójt – wydzierŜawienie dotyczy działki połoŜonej w Ostrówku  
                                    dotychczasowemu dzierŜawcy. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu 
uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
UCHWAŁA Nr XXII/156/2012 
 

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

Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w  
                                      sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu 
uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
UCHWAŁA Nr XXII/157/2012 
 
 



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

Pan Andrzej Wojewoda Przewodniczący Rady Gminy oraz Pan Ryszard Turek Wójt Gminy 
Ostrówek dokonali wręczenia medali „Za Zasługi dla Gminy Ostrówek” Panu Józefowi 
Falisowi oraz Panu Stanisławowi Bednikowi. 
 

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

Pan Stanisław Pilarczyk – zwróciła się do mnie rodzina poszkodowanego w wypadku  
                                      samochodowym w grudniu 2011r. Tomka Czajkiewicza z Bolkowa z 
prośbą o przekazanie 1% podatku na rehabilitację dla poszkodowanego. Jest on od roku w 
śpiączce i wymaga stałej rehabilitacji. Tomek ma 31 lat. 
 
Pan Aleksy Buda – sołtys z Bolkowa – zwracam się z apelem do panów radnych i sołtysów o  
                                 wsparcie finansowe tej rodziny. MoŜe dobrowolnie by ktoś chciał 
wesprzeć poszkodowanego. Liczy się kaŜdy grosz. 
 
Pan Tomasz Łukomski – co z tablicami ogłoszeniowymi dla sołtysów? 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – zaplanowaliśmy zakup 3 szt. tablic. 
 
Pan Tomasz Łukomski – zamieszczać na stronie internetowej gminy więcej aktualnych  
                                        wydarzeń. Planujemy w tym roku powtórzyć rozgrywki w piłkę 
halową dlatego proszę radnych o wsparcie finansowe. 
Co Komisja Oświaty robi w kierunku zmniejszenia wydatków w oświacie. 
 
Pan Sylwester Zienterski – uwaŜam, Ŝe dobrze się stało Ŝe mamy diety. KaŜdy radny  
                                         swobodnie dysponuje dietą i przeznacza na jaki chce cel. 
Diety w jakimś stopniu dyscyplinują radnych. 
 
Pan Stanisław Litwiński – jak daleko planuje się połoŜenie asfaltu czy tylko do Pana  
                                       Wojcieszaka w Bolkowie czy dalej? 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – pierwszy etap do Pana Wojcieszaka, a później to się okaŜe jaka  
                                     będzie sytuacja finansowa naszej gminy. 
 
Pan Sylwester Zienterski – teraz powinniśmy stawiać na oczyszczalnie ścieków. 
 
 
 
 
 
 
 



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

Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia obrad XXII sesji 
Rady Gminy Ostrówek. 
 
Uchwały stanowią integralną część protokołu 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


