
PROTOKÓŁ IX/2015 
z sesji Rady Gminy Ostrówek 

odbytej w dniu 29 października 2015r. 
w sali narad Urzędu Gminy w Ostrówku 

w godz. 1000 - 1140 
 
 

W sesji uczestniczyło – 14 radnych wg załączonej listy obecności 
 

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

 
Nieobecny – Krzysztof Karbowiak 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli : 
 
Goście zaproszeni; 

1. Ryszard Turek – Wójt 
2. Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy 
3. Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy 
4. Leszek Bak – radny Rady Powiatu Wieluńskiego 

 
Sołtysi : 

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. Renata Kośmider – sołtys sołectwa Okalew 
9. Halina Haladyn – 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 

============== 
Otwarcie obrad IX sesji Rady Gminy 

 
Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy dokonał otwarcia obrad IX sesji  
                                             Rady Gminy Ostrówek. Powitał przybyłych radnych, gości 
zaproszonych oraz sołtysów.  
Witamy w naszych szeregach nowo wybranego radnego Marka Nawrockiego. 
 

P  u  n  k  t     2 
============== 
Ślubowanie radnego 

 
   Przewodniczący obrad -  zgodnie  z art. 23a ustawy o samorządzie gminnym przed  
                                     przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie 
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuj ę uroczyście obowiązki 
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy 
i jej mieszkańców” 
Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają 
i wypowiadają słowo „ślubuj ę” . Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania : „Tak mi 
dopomóż Bóg” 
 
Wszyscy obecni na sali powstali – radny Marek Nawrocki złożył ślubowanie. 
 

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

Przyjęcie porządku obrad oraz protokołów z sesji 
 

Przewodniczący obrad – proponowany porządek obrad wszyscy radni otrzymali. Czy są  
                                        uwagi?  Na wniosek pana Wójta proponuję dzisiejszy porządek 
obrad uzupełnić o następujące punkty : 
 
- informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie naszej gminy – po punkcie 7 
-podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 
działki 146 o pow. 0,1100 ha położonej w Rudlicach Jackowskich – po punkcie 19 
 
Kto z państwa radnych jest za przyjęciem dzisiejszego porządku obrad z uwzględnieniem 
proponowanych zmian? 
 
Za głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 



Porządek obrad IX sesji Rady Gminy: 
 

1. Otwarcie obrad IX sesji Rady Gminy. 
2. Ślubowanie radnego. 
3. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołów z sesji. 
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
5. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami. 
6. Informacja z działalności Komisji. 
7. Interpelacje radnych. 
8. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Ostrówek. 
9. Zmiany w budżecie gminy – podjęcie uchwały. 
10. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2014-2021 – 

podjęcie uchwały. 
11. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze. 
12. Ustalenie średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego. 
13. Ustalenie średniej ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego. 
14. Ustalenie podatku od nieruchomości – podjęcie uchwały. 
15. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych – podjęcie 

uchwały. 
16. Zatwierdzenie cen i opłat za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków – podjęcie uchwały. 

17. Wybór ławników na kadencję 2016-2019 do Sądu Rejonowego w Wieluniu – 
powołanie Komisji Skrutacyjnej, - głosowanie, - podjęcie uchwały. 

18. Uzupełnienie składu Rady Społecznej SPZPOZ w Ostrówku – podjęcie uchwały. 
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego 

stałych Komisji Rady Gminy. 
20. Wydzierżawienie działki nr 656/7 o pow. 0,5000 ha położonej w Wielgiem 

dotychczasowemu dzierżawcy – podjęcie uchwały. 
21.  Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej 

numerem działki 146 o pow. 0,1100 ha położonej w Rudlicach Jackowskich. 
22. Informacja o przedłożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych i 

pracowników Urzędu Gminy. 
23. Wolne wnioski i zapytania. 
24. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Gminy. 

 
Przewodniczący obrad – protokół z VII i VIII sesji został wyłożony do wglądu, czy są uwagi  
                                         pytania. Nie widzę. Protokoły zostały przyjęte bez uwag.  
 

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

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
 

Przewodniczący obrad – proponuję powołać Komisję Uchwał i Wniosków w składzie radny  
                                           Łukasz Pawlik, Krzysztof Graczyk i Piotr Banaś. Kto z panów jest 
za powołaniem Komisji w zaproponowanym składzie? 
 
Za głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 



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

Informacja z działalności Wójta 
 

Pan Ryszard Turek – Wójt Gminy – 15 września dokonaliśmy odbioru dwóch dróg gminnych  
                                     tj. Skrzynno-Błota i Dymek łącznik za strażnicą, wykonanych przez 
firmę Larix z Lublińca na kwotę 434.000 zł 
2)  17 września 2015r. podpisałem akt notarialny dotyczący zamiany nieruchomości  
        położonych w Wielgiem: działki nr 680 o pow. 0,0900 ha stanowiących własność gminy 
Ostrówek na działkę nr 660/3 o pow. 0,1022 ha stanowiącej własność Powiatu Wieluńskiego. 
Obecnie zlecimy przekwalifikowanie nabytej działki z „drogi” na „grunt rolny”. W związku z 
tym nieznacznie zmieni się organizacja ruchu – zostanie wyłączony z użytkowania odcinek 
drogi od kapliczki, za byłą zlewnią do drogi powiatowej na Dymek, ale właściciele działek 
nie zostaną pozbawieni możliwości dojazdu. Ruch będzie się odbywał drogą powiatową od 
zjazdu z drogi wojewódzkiej, koło dworu i dalej w kierunku Dymku do drogi gminnej. 
Przekwalifikowana działka zostanie przeznaczona do sprzedaży, 
3)   Zamówiliśmy i zamontowaliśmy część znaków kierunkowych do posesji w  
      miejscowościach : Skrzynno, Niemierzyn, Wielgie, Ostrówek i Milejów, 
4)   8 października zakończyła prace komisja powołana do szacowania strat powstałych w  
     wyniku suszy. Liczba oszacowanych gospodarstw 214. Liczba poszkodowanych 
gospodarstw w których szkody przekraczają 30% średniej rocznej produkcji gospodarstw – 
111. Powierzchnia upraw dotkniętych zjawiskiem suszy 848 ha. Kwota strat 2.166.547 zł, 
5)   14 października wystąpiliśmy do PGE Dystrybucja Rejon Energetyczny Bełchatów z  
      prośbą o wyrażenie zgody na wymianę zużytych opraw rtęciowych oświetlenia ulicznego 
na nowe sodowe (bez wysięgników i pozostałego osprzętu) w Woli Rudlickiej, 36 sztuk, 
Janowie 16 sztuk w Wielgiem 30 sztuk, 
6)        projekt pn. „Otwórzmy dzieciom świat – przedszkole na start” w Gminie Ostrówek  
      Priorytet IX, Działanie 0.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany w 
Oddziałach Przedszkolnych w Gminie Ostrówek ( oddział SP Janów, SP Okalew, SP 
Ostrówek) podzielony był na trzy zadania: 
-      pierwsze zadanie dostosowanie toalet do potrzeb dzieci i modernizacja toalet dla 
personelu, ukończone zostało 14.08.2015r. W zadaniu tym zakupione zostało drobne 
wyposażenie do łazienek dla dzieci i personelu tj. suszarki do rąk, podajniki na ręczniki 
papierowe, podajniki na mydło w płynie, lustra łazienkowe, wieszaki na papier toaletowy. 
Wartość zadania po przeprowadzeniu procedury zapytania ofertowego to 7.139,22 zł 
-     drugie zadanie organizacja placów zabaw zostało zakończone w dniu 07.09.2015r. Z 
zadania tego zakupione zostały elementy na place zabaw w każdej szkole tj. zestaw 
zabawowy, bujak sprężynowy, linarium do SP Skrzynno, altana, huśtawka podwójna, 
huśtawka sprężynowa i kosze na śmieci do SP Okalew, zjazd linowy, piramida linowa i 
piaskownica do SP Janów. Wartość zadania po przeprowadzeniu procedury zapytania 
ofertowego to 53.939,19 zł 
-  trzecie zadanie wyposażenie polegające na zakupie wyposażenia do kuchni w oddziałach 
przedszkolnych (zmywarki, lodówka, talerze, sztućce, meble kuchenne), wyposażenie sal 
(meble, aplikacje ścienne), zabawek i pomocy dydaktycznych, art. Plastycznych, tablicy 
interaktywnej, laptopów, projektorów krótkoogniskowych, ekranów projekcyjnych, drukarek, 
kserokopiarek, wyposażenia do utrzymania czystości (odkurzacze, mopy, wiadra, kosze) o 
łącznej wartości ponad 180 tys. zł jest na etapie rozpatrywania ofert, które zostały złożone w 
przetargu nieograniczonym. Zakończenie zadania planowane jest na 20 listopada. 
Projekt kontrolowany był w dniach 21-23.10.2015r. przez Urząd Marszałkowski, kontrolujący 
nie mieli zastrzeżeń w trakcie kontroli. Protokół pokontrolny otrzymamy w ciągu 30 dni. 



7)  Ogrodziliśmy siatką boisko do piłki siatkowej w Okalewie koło remizy. 
 

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

Informacja z działalności komisji 
 

Przewodniczący Rady Gminy – wszystkie komisje obradowały dzisiaj. Omawialiśmy  
                                                     materiały na dzisiejszą sesję. 
 

P  u  n  k  t     7 
============== 
Interpelacje radnych 

 
Pan Arkadiusz Banaś – radny z Nietuszyny – nawieźć żwir na drogę koło pana M.  
                                                                          Kamińskiego, 
- uzupełnić ubytki na drodze na Niwach, 
- uzupełnić ubytki na poboczu drogi krajowej nr 45 oraz udrożnić przepusty, 
- nie jest sprzątana droga podczas wywożenia żwiru z kopalni pana Kitowicza oraz został 
uszkodzony przepust, 
- przy Szkole Podstawowej w Okalewie dewastowane są urządzenia na placu zabaw może 
dobrze byłoby założyć monitoring. 
 
Pan Ryszard Kuźnik – radny z Janowa- naprawić drogi na Oleśnicy i Janowie oraz wykosić  
                                                                  pobocza przed zimą, 
 
Pan Andrzej Koziołek – radny z Ostrówka – chciałem podziękować Dyrekcji GDDKiA za  
                                      pozytywne ustosunkowanie się do mojej interpelacji dotyczącej  
ustawienia znaku STOP, prawidłowego oznakowania skrzyżowania drogi powiatowej z drogą 
krajową w miejscowości Ostrówek (Dobroszyny), zrobienia przejścia dla pieszych oraz 
postawienia znaku teren zabudowany. Na tym skrzyżowaniu w minionych latach doszło do 
kilku śmiertelnych wypadków oraz licznych kolizji drogowych. 
- ustawić kierunkowskazy przy drogach z numerami domów, znacznie ułatwimy dojazd do 
posesji np. karetce pogotowia. 
 
Pan Robert Karbowiak – radny z Okalewa – wywieźć drogę pod Borem, wyciąć krzaki w  
                                                                       kierunku pana Koziołka, droga Babin-Chojny, 
wyciąć krzaki przed sklepem w Okalewie przy posesji pana Krawczyka. 
 
Pan Marek Nawrocki – radny z Woli Rudlickiej – wywieźć żużlem drogę od pana  
                                                        Mikołajczyka do pana Benke oraz obciąć gałęzie.  
 
Pan Stanisław Pilarczyk – radny z Rudlic i Bolkowa – wyrównać dziury na drodze koło pana   
                                                        Marczaka oraz wyrównać dziury na niedokończonym 
odcinku w stronę Nietuszyny. 
 
Pan Marcin Stangret – radny z Milejowa – naprawić drogi Ugoda Niemierzyn do pana  
                                                                  Bondasa, w kierunku Staropole, usunąć krzaki 
rosnące przy drogach oraz załatać wyrwę w drodze koło pana Piesyka. 
 
 



 
Pan Piotr Banaś – radny ze Skrzynna – naprawić drogi na Karpatach, Błota w kierunku pana  
                                                                Solarka oraz na Maśnych Górkach. 
 
 

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

Informacja o stanie bezpieczeństwa 
 

nadkom. Dariusz Raducki – Komendant Komisariatu Policji w Osjakowie – przedstawił  
                                              informację o stanie bezpieczeństwa za 9 m-cy br. Ogółem 
przeprowadzono 38 postępowań. W stosunku do poprzedniego roku nastąpił spadek 
przestępstw, np. kierowanie w stanie nietrzeźwym, kradzieże, groźby karalne. 
Wzrósł procent oszustw. Ogółem 135 postępowania o wykroczenie z tego 18 na terenie 
gminy Ostrówek. 
60 mandatów karnych, 132 pouczenia. 
Oszustwa głównie dotyczą zakupów przez Internet. 
 
Pan Marcin Stangret – wnioskowałem o ustawienie znaku zakaz zatrzymywania się przy  
                                      Szkole Podstawowej w Janowie, na jakim etapie jest ta interpelacja. 
 
 
nadkom. Dariusz Raducki – Komendant Komisariatu Policji w Osjakowie – postaram się  
                                               dowiedzieć 
 
mł. asp. Janusz Owczarek – chciałem poruszyć temat piesków wolno chodzących po drogach.  
                                             Głównie chodzi o to żeby pieski nie wychodziły na drogę. Mogą 
chodzić na luzie na terenie posesji pod warunkiem, że dana posesja jest dobrze zamknięta. 
Poszły kurendy przypominające  teraz będziemy sprawdzać i niestety jeżeli to nie poskutkuje 
karać. 
 
nadkom. Dariusz Raducki – Komendant Komisariatu Policji w Osjakowie – mamy  
                                        świadomość, że młodzież chodzi na place zabaw przy szkołach. 
Policja może od czasu do czasu skontrolować place zabaw. 
 
Pan Czesław Warszawski – jak nasza gmina wygląda w porównaniu z innymi gminami z  
                                             przestępczością. 
 
nadkom. Dariusz Raducki – Komendant Komisariatu Policji w Osjakowie – sytuacja na  
                                              terenie gminy Ostrówek jest dobra, najgorzej jest na terenie 
gminy Osjaków. 
 
Przewodniczący obrad – podziękował przybyłym gościom za przedstawioną informację. 
 
 
 
 
 
 
 



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

Zmiany w budżecie gminy 
 

Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – omówiła proponowane zmiany w budżecie  
                                           gminy. Została zmniejszona subwencja oświatowa. Wcześniej 
otrzymaliśmy 50 tys. zł na remont ŚDS dzisiaj otrzymałam decyzję zwiększającą dotację o 
53. 500 zł, na wyprawkę szkolną otrzymaliśmy 1.500 zł 
Wydatki 10.000 zł na projekt uzdatniania stacji wody oraz na przedłużenie ważności 
projektów na drogi. 
Wszystko to ma odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt Gminy – duży wydatek inwestycyjny to stacja uzdatniania wody,  
                                                            (remont hydroforni).  Chciałbym usłyszeć zdanie 
radnych, czy mamy przystąpić do tej inwestycji. 
 
Pan Łukasz Pawlik – powinniśmy się określić czy jesteśmy za remontem stacji uzdatniania  
                                    wody, osobiście uważam to zadanie za priorytetowe. 
 
Pan Pawlik Łukasz – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił  projekt uchwały w sprawie  
                                                                                      zmian w budżecie gminy. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionych zmian do  
                                         budżetu gminy na 2015 rok? 
 
Za przyjęciem głosowało  - 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
UCHWAŁA Nr IX/55/2015 
 

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
 

Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                                                zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionych zmian w  
                                         Wieloletniej Prognozie Finansowej? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
UCHWAŁA Nr IX/56/2015 
 
 
 
 



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

Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 
 

Przewodniczący obrad – wszyscy radni otrzymali informację z wykonania budżetu gminy za I  
                                           półrocze br. Ponadto wszyscy radni otrzymali Uchwałę Nr 
IV/214/2015 z dnia 7 września 2015 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu 
wykonania budżetu Gminy Ostrówek za I półrocze 2015 roku. 
Czy są pytania? Nie widzę 
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze br. została przyjęta bez uwag. 
 

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

Ustalenie średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 
 
Przewodniczący obrad – pan Wójt proponuje przyjąć średnią cenę skupu żyta ogłoszoną przez  
                                         Prezesa GUS w komunikacie z dnia 19 października 2015r., która 
wyniosła 53,75 zł. 
Komisje stałe Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały zaproponowaną stawkę. 
Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych propozycja stawki 
została przesłana do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. 
Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego nie wniósł uwag. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów jest za stawką  53,75 zł opublikowaną przez Prezesa  
                                         GUS? 
 
Za stawką  53,75 zł głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
 

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

Ustalenie średniej ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego 
 
Przewodniczący obrad – pan Wójt proponuje przyjąć średnią cenę sprzedaży drewna  
                                        ogłoszoną przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 20 października 
2015r. – średnia cena drewna wyniosła 191,77 zł 
Komisje stałe Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały zaproponowaną stawkę. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów jest za stawką  191,77 zł opublikowaną przez Prezesa  
                                         GUS? 
 
Za stawką  191,77 zł głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
 

 
 



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

Ustalenie podatku od nieruchomości 
 

Przewodniczący obrad – w przygotowanym projekcie uchwały w sprawie określenia  
                                         wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok pan Wójt 
proponuje utrzymanie stawek obowiązujących w 2015 roku.  
 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                                                                        podatku od nieruchomości 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                          uchwały w sprawie podatku od nieruchomości? 
 
Za głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
UCHWAŁA Nr IX/57/2015 
 

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

Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych 
 

Przewodniczący obrad – pan Wójt proponuje pozostawienie stawek na poziomie  
                                        obowiązujących w roku 2015. 
 
Pawlik Łukasz – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                            określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                          uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych ? 
 
Za głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
UCHWAŁA Nr IX/58/2015 
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Zatwierdzenie cen i opłat za zbiorowe dostarczanie wody 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt Gminy – ze względu na trudną sytuację rolników, których  
                                                           dotknęła tegoroczna susza zachodzi potrzeba utrzymania 
stawki za pobór wody i odprowadzanie ścieków na obecnym poziomie.  
Stawka za odprowadzanie i oczyszczenie m3 ścieków powinna wynosić7,74 zł/m3 + należny 
podatek VAT. Na wysoką stawkę za odprowadzenie i oczyszczenie 1m3 ścieków ma wpływ 
mała ilość przyłączy i tym samym mała ilość odprowadzanych ścieków w stosunku do 
ponoszonych kosztów utrzymania i eksploatacji oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej. 
Wobec powyższego proponuję stawkę opłat za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków w 
wysokości ceny 1m3 wody. 
 
Pan  Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie    
                                zatwierdzenia cen i opłat za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
UCHWAŁA Nr IX/59/2015 
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Wybór ławników  
 

Przewodniczący obrad - Wybory ławników odbywają się na podstawie ustawy z dnia 27 lipca  
                                           2001r. – prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r. poz. 133), 
zwanej dalej ustawą, Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie 
sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na 
ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693). 
Prezes Sądu Okręgowego w Sieradzu pismem z dnia 30 kwietnia 2015r., skierowanym do Rady 
Gminy Ostrówek, poinformował o ustalonej liczbie ławników, którzy powinni być wybrani do Sądu 
Rejonowego w Wieluniu do orzekania z zakresu prawa pracy  - liczba wybieranych ławników – 1. 
               Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych 1 kandydaturę Pani Grażyny 
Konarzewskiej zgłosił Prezes Sądu Rejonowego w Wieluniu pismem z dnia 19 czerwca 2015r. (data 
wpływu do Urzędu Gminy 24.06.2015r.). 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
Wszyscy radni otrzymali opinię Zespołu powołanego do przygotowania wyborów ławników. 
Zgodnie z przepisami głosowanie musi być tajne. 
W pierwszej kolejności należy powołać Komisję Skrutacyjną. 
Do Komisji Skrutacyjnej proponuję radnych : Arkadiusza Banasia, Czesława Warszawskiego 
oraz Wiesława Wojewodę. 



Proszę Komisję Skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania. 
 
Komisja rozdała radnym karty do głosowania, przeprowadziła głosowanie i sporządziła 
protokół 
 
Pan Arkadiusz Banaś – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej - przedstawił protokół z  
                                       przeprowadzonego głosowania. 
 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków przedstawił uchwałę w sprawie wyboru  
                                   ławników na kadencję 2016-2019 do Sądu Rejonowego w Wieluniu 
 
UCHWAŁA Nr IX/60/2015 
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Uzupełnienie składu osobowego Rady Społecznej SPZPOZw Ostrówku 
 

Przewodniczący obrad - w związku ze zgonem członka Rady Społecznej SPZPOZ w  
                                         Ostrówku Pana Sylwestra Zienterskiego należy dokonać zmiany w 
składzie osobowym tejże Rady. 
 
Pan Łukasz Pawlik – proponuję radnego Andrzeja Wojewodę 
 
Pan Andrzej Koziołek – V-ce Przewodniczący Rady Gminy – kto z panów radnych jest za  
                                         tym żeby w skład Rady Społecznej SPZPOZ w Ostrówku powołać 
radnego Andrzeja Wojewodę? 
 
Za głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały  
                             zmieniającej uchwałę o powołaniu Rady Społecznej SPZPOZ w Ostrówku. 
 
 Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                          uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się - 0 
 
UCHWAŁA  Nr IX/61/2015 
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Zmiana uchwały w sprawie powołania składu osobowego 
Stałych Komisji Rady Gminy 

 
Przewodniczący obrad – w dniu 13 września odbyły się wybory uzupełniające do Rady  
                                         Gminy Ostrówek w okręgu nr 6. Radnym Rady Gminy Ostrówek 
został wybrany Pan Marek Nawrocki. 
 
Pan Marek Nawrocki – zdecydowałem się na pracę w Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia. 
 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały  
                                                      zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu 
osobowego stałych Komisji Rady Gminy. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
UCHWAŁA  Nr IX/62/2015 
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Wydzierżawienie działki nr 656/7 o pow. 0,5000 ha, położonej w Wielgiem 
 dotychczasowemu dzierżawcy 

 
Przewodniczący obrad – działka o której mowa w projekcie uchwały to staw położony w  
                                         Wielgiem. Czy są pytania? 
 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                     wydzierżawienia działki nr 656/7 o pow. 0,5000 ha, położonej w 
Wielgiem  dotychczasowemu dzierżawcy. 
 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
UCHWAŁA  Nr  IX/63/2015 
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Sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 146 
o pow. 0,1100 ha położonej w Rudlicach Jackowskich 

 
Pan Ryszard Turek – Wójt Gminy – jest osoba chętna na kupno tej działki, która jest położona  
                                   w pobliżu oczyszczalni ścieków. Sprzedaż odbędzie się w trybie 
przetargowym. 
 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                   sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 146 
o pow. 0,1100 ha położonej w Rudlicach Jackowskich. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
UCHWAŁA  Nr  IX/64/2015 
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Informacja o przedłożonych oświadczeniach majątkowych 
 

Przewodniczący Rady Gminy - stosownie do art. 24h ust.6 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r.         
                                                     o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2015r. poz. 1515/ 
uprzejmie informuję, że wszyscy radni „Oświadczenia majątkowe” za 2014 rok złożyli w 
terminie i że nie stwierdzono w nich nieprawidłowości . 
 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy - wszyscy pracownicy oraz kierownicy  
                                           „Oświadczenia majątkowe” za 2014 rok złożyli w terminie i że nie 
stwierdzono w nich nieprawidłowości . 
Z Urzędu Skarbowego otrzymaliśmy informację, że w związku z  nieprawidłowościami 
stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych – działań nie podjęto, są to na 
tyle drobne uchybienia, że zostaną poprawione na miejscu. 
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Wolne wnioski 
 

Pan Arkadiusz Banaś – co słychać w sprawie kopalni, ostatnio dużo się mówi w mediach, czy  
                                        coś się zmieniło w tym temacie. 
 
 
 



Pan Ryszard Turek – Wójt Gminy – możemy zaprosić przedstawicieli kopalni na sesję, czy  
                                  powiedzą coś więcej nie wiem. W niedługim czasie kopalnia powinna 
wystąpić o zmianę Studium, gdyż w Studium nie ma ujętej kopalni  
 
Pan Andrzej Koziołek – moim zdaniem wszystko robione jest na wariackich papierach. Brak  
                                        wiarygodności dla słów, które padły ze strony przedstawicieli 
kopalni. Na terenie gminy Złoczew odbyło się więcej spotkań z przedstawicielami kopalni. 
Moim zdaniem pan Wójt powinien uczestniczyć we wszystkich spotkaniach organizowanych 
z przedstawicielami kopalni. 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – wiedziałem co będzie tematem spotkania w Złoczewie, tam nic  
                                               nowego nie przedstawiono. Jeżeli jesteście zainteresowani 
możemy poprosić przedstawicieli kopalni na sesję Rady Gminy. 
Jeżeli chodzi o bobry to oficjalnie należy wystąpić do RDOŚ. 
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Zamknięcie obrad 

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


