
P R O T O K O Ł  V/2015 
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek 

odbytej w dniu 24 kwietnia 2015r. 
w sali narad Urzędu Gminy w Ostrówku 

w godz. 800 - 900 
 

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. Sylwester Zienterski 

 
Ponadto w sesji uczestniczyli : 
 

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

 
P  u  n  k  t     1 

================== 
Otwarcie obrad V sesji Rady Gminy 

 
Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – dokonał otwarcia obrad V sesji  
                                          Rady Gminy. Powitał przybyłych na obrady radnych. 
Stwierdził prawomocność obrad. W sesji uczestniczy 15 radnych.  
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Przyjęcie porządku obrad  
 
Przewodniczący obrad – porządek obrad dzisiejszej sesji wszyscy radni otrzymali. Pan Wójt  
                                       zwrócił się z wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad dzisiejszej 
sesji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńska” – jako punkt 9 porządku obrad. 
Czy są pytania uwagi? Nie widzę. Kto z Panów radnych jest za przyjęciem dzisiejszego 
porządku obrad z uwzględnieniem wprowadzonej zmiany? 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych (jednogłośnie) 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad V sesji Rady Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
4. Rozpatrzenie pisma Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w  
      Wieluniu w sprawie wsparcia finansowego. 

5. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wieluńskiemu na opracowanie  
      dokumentacji technicznej zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4529E  
      Krzeczów-Emanuelina w miejscowości Niemierzyn – odcinek od granicy  
      administracyjnej Gminy Czarnożyły do granicy miejscowości Skrzynno (rów  
       melioracyjny) – podjęcie uchwały. 
6. Zmiany w budżecie gminy – podjęcie uchwały 
7. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2014-2021 – 

podjęcie uchwały. 
8. Zatwierdzenie projektu POKL/I/9.1.1/ST/15 o nazwie „Otwórzmy dzieciom świat  
      – przedszkole na start” w Gminie Ostrówek w ramach Działania 9.1.  
       „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług  
      edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” dla Poddziałania 9.1.1  
      „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”  
      Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego  
      Funduszu Społecznego – podjęcie uchwały. 
9. Zmiana uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia 

Wieluńska” – podjęcie uchwały. 
10. Wolne wnioski. 
11. Zamknięcie  obrad V sesji  Rady  Gminy. 

 
 
 
 
 
 
 



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

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
 

Przewodniczący obrad – do Komisji Uchwał i Wniosków proponuję radnych: Czesława  
                                        Warszawskiego, Arkadiusza Banasia i Roberta Karbowiaka. 
Kto z panów radnych jest za powołaniem Komisji Uchwał i Wniosków w zaproponowanym 
składzie? 
Za głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymał się – 0 
 

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

Rozpatrzenie pisma Komendanta KPPSP w Wieluniu 
 

Przewodniczący obrad – kserokopie pisma wszyscy radni otrzymali. 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt Gminy – miesiąc temu PPSP w Wieluniu przekazał samochód z  
                                      2006 roku dla OSP w Ostrówku, naprawa tego samochodu będzie 
kosztowała około 30 tys. zł. Zadeklarowaliśmy przekazać 15 tys. zł. 
 
Pan Andrzej Koziołek – stary samochód przekażemy dla OSP Dymek. Koszt naprawy  
                                         systemem gospodarczym wyniesie 30 tys. zł 
 
Pan Arkadiusz Banaś – chodzi o to żeby ten samochód nie stał bo nie będzie środków na  
                                       utrzymanie. 
 
Pan Krzysztof Graczyk – zdjęto środki z remontu świetlicy w Wielgiem, dlaczego? 
 
Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – wszystkie zaplanowane remonty zostały pokryte  
                                                                          ze środków bieżących. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów jest za przekazaniem 15 tys. zł dla Komendy  
                                          Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu? 
Za głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymał się – 1 radny 
 
 
 
 
 
 



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

Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wieluńskiemu 
 

Pan Ryszard Turek – Wójt – na posiedzeniu Zarządu Powiatu ustalono, że będą realizować  
                                            zadanie pn. przebudowa drogi powiatowej w Niemierzynie, w 
związku z tym żeby zadanie mogło być realizowane niezbędna jest pomoc finansowa z 
naszego budżetu. 
 
Pan Arkadiusz Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                     sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wieluńskiemu na 
opracowanie  dokumentacji technicznej zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4529E  
 Krzeczów-Emanuelina w miejscowości Niemierzyn – odcinek od granicy  administracyjnej 
Gminy Czarnożyły do granicy miejscowości Skrzynno (rów  melioracyjny) 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                          uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA  Nr V/34/2015 
 

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

Zmiany w budżecie gminy 
 

Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – omówiła proponowane zmiany w budżecie  
                                                                          gminy. Zmiany te również znalazły 
odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
 
Pan Arkadiusz Banaś – 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 V/35/2015 
 
 
 



 
P  u  n  k  t     7 

=============== 
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

 
Pan Arkadiusz Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                       sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Ostrówek na lata 2014-2021. 
 
Przewodniczący obrad - kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                          uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA  Nr V/36/2015 
 

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

Zatwierdzenie projektu POKL/I/9.1.1/ST/15 
 

Pan Ryszard Turek – Wójt – złożyliśmy wniosek na realizację projektu „Otwórzmy dzieciom  
                                                 świat- przedszkole na start”. Dzięki temu trzy oddziały 
przedszkolne tj. Janów, Okalew i Skrzynno będą miały do podziału ponad 260 tysięcy 
złotych. Najważniejsze, że projekt będzie sfinansowany w całości ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego bez wkładu własnego gminy. Środki te mogą być przeznaczone na 
remont pomieszczeń, wyposażenie, pomoce dydaktyczne. 
 
Pan Arkadiusz Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                     sprawie zatwierdzenia projektu POKL/I/9.1.1/ST/15 o nazwie 
„Otwórzmy dzieciom świat   – przedszkole na start” w Gminie Ostrówek w ramach Działania 
9.1.  „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług      
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” dla Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie 
nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
Przewodniczący obrad - kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                          uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA  Nr V/37/2015 
 
 



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

Zmiana uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńska” 

 
Pan Ryszard Turek – Wójt - Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA WIELU ŃSKA” zamierza                                                          
ubiegać się o środki na wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w nowym okresie 
programowania. Na podstawie podpisanego Listu Intencyjnego z dnia 02.02.2015r., Gminy 
Biała, Brąszewice, Brzeźnio, Czarnożyły, Mokrsko, Ostrówek, Skomlin, Wróblew oraz 
Miasto i Gmina Wieluń i Złoczew, wyraziły chęć współdziałania w ramach Lokalnej Grupy 
Działania „ZIEMIA WIELUŃSKO – SIERADZKA” powstałej z połączenia dotychczas 
działających Lokalnych Grup Działania: „Ziemia Wieluńska”  i   „Szlakiem sieradzkiej E-
ski”.  

Współpraca ma na celu realizowanie Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2014 -
2020 na rzecz szeroko pojętego rozwoju społeczno – gospodarczego   i aktywizacji społecznej 
na terenie Gmin Członkowskich  w oparciu o  wspólnie zbudowaną Lokalną  Strategię 
Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA WIELUŃSKO-SIERADZKA”.  

Pan Arkadiusz Banaś – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o  
                                        przystąpieniu do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia 
Wieluńska” 
 
(sale obrad opuścił radny Tomasz Łukomski) 
 
Przewodniczący obrad - kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                          uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA  Nr V/38/2015 
 

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

Wolne wnioski 
 

Pan Arkadiusz Banaś – ostatnio dużo się mówi o wykupie oświetlenia ulicznego co w tym  
                                       temacie jest robione na terenie naszej gminy? 
 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – na dzień dzisiejszy zrobiona jest  
                                                                          inwentaryzacja. 
 
Pan Ryszard Kuźnik – dobrze byłoby zaplanować coś dla sołectwa Janów np. drogę 
 
 



Pan Ryszard Turek – Wójt – środków mamy mało dzielimy tak jak możemy, teraz  
                                                 wchodzimy w projekty kanalizacji   
 
Pan Ryszard Kuźnik – obciąć gałęzie i wyciąć krzaki przy drodze gminnej. 
 

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

Zamknięcie obrad 
 

Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – dokonał zamknięcia obrad V  
                                              nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek. 
 
Uchwały stanowią integralną część protokołu. 
 
 
 
 
 
Protokołowała 
Urszula Zgoda 
insp.ds.samorządowych 
 
 


