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

odbytej w dniu 26 czerwca 2015r. 
 

W sesji uczestniczyło 14 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. Adam Nowak 
10. Łukasz Pawlik 
11. Stanisław Pilarczyk 
12. Marcin Stangret 
13. Andrzej Wojewoda 
14. Wiesław Wojewoda 

 
 
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 Panek – sołtys sołectwa Nietuszyna 
7. Renata Kośmider – sołtys sołectwa Okalew 
8. Wanda Kępa – sołtys sołectwa Ostrówek 
9. Marianna Pawłowska – sołtys sołectwa Rudlice 
10. Marek Panek – sołtys sołectwa Skrzynno 
11. Józef Stępień – sołtys sołectwa Wielgie 
12. Marek Nawrocki – sołtys sołectwa Wola Rudlicka 

 
 



Proponowany  porządek  obrad  : 

1. Otwarcie  obrad VII sesji  Rady  Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z  sesji Rady Gminy. 
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
4. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami. 
5. Informacja z działalności Komisji. 
6. Interpelacje radnych. 
7. Przyjęcie sprawozdania finansowego SPZPOZ w Ostrówku za 2014 rok – podjęcie 

uchwały. 
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego GOUKiS w Ostrówku za 2014 rok – 

podjecie uchwały. 
9. Przyjęcie sprawozdania z działalności GOPS w Ostrówku za 2014 rok – podjęcie 

uchwały. 
10. Ocena zasobów pomocy społecznej. 
11. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Ostrówku za 2014 rok. 
12. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na profilaktykę i przeciwdziałanie 

alkoholizmowi w 2014 roku. 
13. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu gminy : opinia RIO; opinia Komisji Rewizyjnej; dyskusja; 
zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2014 rok – podjęcie uchwały. 

14. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy: wniosek Komisji Rewizyjnej; opinia RIO; 
podjęcie uchwały. 

15. Wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości – podjęcie uchwały. 
16. Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w 2015r. – podjęcie uchwały. 
17. Zmiany w budżecie gminy – podjęcie uchwały. 
18. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2014-2021 – 

podjęcie uchwały. 
19. godz. 1300   Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 

2014 roku na terenie Gminy Ostrówek. 
20. Wręczenie medalu -  Złoty Krzyż Zasługi. 
21. Wolne wnioski i zapytania. 
22. Zamknięcie obrad  VII sesji Rady Gminy. 

 
P  u  n  k  t     1 

================== 
Otwarcie obrad VII sesji Rady Gminy 

 
Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – dokonał otwarcia obrad VII sesji  
                                          Rady Gminy. Powitał przybyłych na obrady radnych, gości 
zaproszonych oraz sołtysów. 
Stwierdził prawomocność obrad. W sesji uczestniczy 14 radnych.  
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===================== 

Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z  sesji Rady Gminy 
 
Przewodniczący obrad – porządek obrad dzisiejszej sesji wszyscy radni otrzymali. Pan Wójt  
                                       zwrócił się z wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad dzisiejszej 

1) rozpatrzenie pisma - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa i interesu publicznego 
w uchwale Rady Gminy Ostrówek – dyskusja - podjęcie uchwały, 

2) rozpatrzenie pisma - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa i interesu publicznego 
w uchwale Rady Gminy Ostrówek – dyskusja - podjęcie uchwały, 

3) utworzenie odrębnego obwodu głosowania – podjęcie uchwały. 
 

Pani Lucyna Kaśnicka – Radca Prawny – zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca                                       
1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z póź zm.) każdy, czyj interes 
prawny lub uprawnienia zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ 
gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może – po bezskutecznym wezwaniu do 
usunięcia naruszenia – zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego.  
Uprawnienie do zaskarżenia uchwały rady gminy przysługuje tylko temu, czyj indywidualny 
interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone tą uchwałą.  
Organ gminy może, ale nie musi się ustosunkować do otrzymanego wezwania. 
Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarga na uchwałę 
powinna być wniesiona w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na 
wezwanie do usunięcia naruszenia, a jeżeli organ nie udzieli odpowiedzi na wezwanie – w 
terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania. 
 
Pan Andrzej Koziołek – stawiam wniosek żeby tych pierwszych dwóch punktów nie  
                                         wprowadzać do dzisiejszego porządku obrad. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za tym żeby nie wprowadzać do porządku  
                                       obrad punktów dotyczących : 

1) rozpatrzenie pisma - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa i interesu publicznego 
w uchwale Rady Gminy Ostrówek – dyskusja - podjęcie uchwały, 

2) rozpatrzenie pisma - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa i interesu publicznego 
w uchwale Rady Gminy Ostrówek – dyskusja - podjęcie uchwały? 

 
Za niewprowadzaniem głosowało – 11 radnych 
Przeciw – 2 radnych 
Wstrzymał się – 1 radny 
 
Pan Arkadiusz Banaś – jeżeli nie ustosunkujemy się do wezwań, nie podejmiemy stosownej  
                                      uchwały, to co będzie zaskarżone? 
 
 
 
 
 



Pani Lucyna Kaśnicka – Radca Prawny – będą zaskarżone zapisy planu zagospodarowania  
                                                                    przestrzennego, które zdaniem skarżących 
naruszają ich interes prawny. Każda sprawa skierowana do Sądu Administracyjnego jest 
sprawą indywidualną i trudno dzisiaj rozstrzygnąć jakie będzie orzeczenie Sądu w tej sprawie. 
 
Pan Tomasz Łukomski – czym sugeruje się radny Koziołek zgłaszając wniosek o nie  
                                         rozpatrywanie tych wezwań. 
 
Przewodniczący obrad – wniosek został przegłosowany, i tych punktów nie będziemy dzisiaj  
                                          rozpatrywać. Kto z państwa jest za przyjęciem przedstawionego 
porządku obrad z uwzględnieniem wprowadzenia projektu uchwały w sprawie utworzenia 
obwodu zamkniętego? 
 
Za przyjęciem porządku obrad głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0  
 
Porządek  obrad  : 

1. Otwarcie  obrad VII sesji  Rady  Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z  sesji Rady Gminy. 
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
4. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami. 
5. Informacja z działalności Komisji. 
6. Interpelacje radnych. 
7. Przyjęcie sprawozdania finansowego SPZPOZ w Ostrówku za 2014 rok – podjęcie 

uchwały. 
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego GOUKiS w Ostrówku za 2014 rok – 

podjecie uchwały. 
9. Przyjęcie sprawozdania z działalności GOPS w Ostrówku za 2014 rok – podjęcie 

uchwały. 
10. Ocena zasobów pomocy społecznej. 
11. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Ostrówku za 2014 rok. 
12. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na profilaktykę i przeciwdziałanie 

alkoholizmowi w 2014 roku. 
13. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu gminy : opinia RIO; opinia Komisji Rewizyjnej; dyskusja; 
zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2014 rok – podjęcie uchwały. 

14. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy: wniosek Komisji Rewizyjnej; opinia RIO; 
podjęcie uchwały. 

15. Wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości – podjęcie uchwały. 
16. Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w 2015r. – podjęcie uchwały. 
17. Zmiany w budżecie gminy – podjęcie uchwały. 
18. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2014-2021 – 

podjęcie uchwały. 
19. Utworzenie odrębnego obwodu głosowania – podjęcie uchwały. 
20. godz. 1300   Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 

2014 roku na terenie Gminy Ostrówek. 
21. Wręczenie medalu -  Złoty Krzyż Zasługi. 
22. Wolne wnioski i zapytania. 



23. Zamknięcie obrad  VII sesji Rady Gminy. 
 
Przewodniczący obrad – protokół z sesji jest do wglądu, czy są uwagi pytania? Nie widzę 
 
Do protokołu uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący obrad – 31 maja odszedł od nas długoletni radny Sylwester Zienterski,  
                                         przegrał walkę z rakiem, był  czynnym i aktywnym działaczem 
społecznym. Działał na rzecz rozwoju i poprawy życia mieszkańców sołectwa Wola Rudlicka 
oraz całej Gminy Ostrówek. 
W swoim działaniu zawsze kierował się uczciwością i troską o najuboższych mieszkańców 
naszej gminy. Był człowiekiem prawym i uczciwym. 
Odszedł również długoletni pracownik Urzędu Gminy Pan Jan Karczewski 
Uczcijmy ich pamięć minutą ciszy. 
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================ 

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
 

Przewodniczący obrad – do Komisji Uchwał i Wniosków proponuję radnych : Arkadiusza  
                                         Banasia, Krzysztofa Karbowiaka oraz Wiesława Wojewodę. Kto z 
państwa jest za powołaniem Komisji Uchwał i Wniosków w  zaproponowanym składzie? 
 
Za głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
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=============== 

Informacja z działalności Wójta Gminy 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt Gminy – 1 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim podpisaliśmy z  
                                    pani Skarbnik umowę o dofinansowanie projektu „Otwórzmy dzieciom 
świat – przedszkole na start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie trwają prace 
związane z procedurą zamówienia. Realizacja projektu do końca października 261.338,10 zł 
- 6 maja podpisaliśmy umowę z przedstawicielem firmy LUTER z Lublina na wypoczynek 20  
   dzieci z Gminy Ostrówek zorganizowany we Władysławowie w dniach 6 sierpień 15  
   sierpień (10 dni). Koszt organizacji ze środków profilaktyki uzależnień 17.180 zł. 
- 19 maja przeprowadziliśmy w ramach Prawa zamówień publicznych zapytania ofertowe do  
   4 potencjalnych wykonawców na wykonanie kompleksowej dokumentacji sanitarnej z  
    przyłączami (przykanalikami) w miejscowości Nietuszyna wraz z odprowadzeniem  
    ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach. Wybraliśmy ofertę Biura  
    Usługowo-Projektowego „AKTE” Pani Anny Nowakowskiej. Wartość opracowania  
    122.000 (150.060 zł brutto), 
 
 



- 10 czerwca podpisaliśmy umowę z Powiatem Wieluńskim na wykonanie projektu na  
   przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Niemierzyn odcinek od granicy  
   administracyjnej Gminy Czarnożyły do granicy miejscowości Skrzynno (rów  
   melioracyjny). Udział Gminy Ostrówek 50 tys. zł. 
- trwają prace przy budowie dróg na Skrzynnie-Błota i Dymku prowadzonych przez firmę  
   Larix. Termin zakończenia do 15 września 2015r.. Otrzymaliśmy dofinansowanie z  
   Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 39.460 zł, 
- zakupiliśmy i zamontowaliśmy na terenie Gminy 36 znaków kierunkowych z numeracją  
    posesji, 
- w dniach 24 lipiec – 2 sierpień organizowany jest obóz strażacki w Waszchowiźnie koło 
Bełchatowa. Uczestnikami jest młodzież w wieku 12-18 lat z Gmin partnerskich czyli 
Adelebsen, Biała i Ostrówek po 30 osób. 
 

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

Informacja z działalności Komisji 
 

Pan Łukasz Pawlik – Przewodniczący Komisji Oświaty … - nasza komisja zajmowała się  
                                    sprawami oświaty. W Szkole Podstawowej w Ostrówku był problem 
lokalowy, ale Pan Dyrektor rozwiązał ten problem we własnym zakresie. 
Komisja Oświaty swoje posiedzenie odbyła w Szkole Podstawowej w Skrzynnie ; komisja 
stwierdziła, że w szkole maleje liczba uczniów, jest potrzeba odmalowania Sali komputerowej 
oraz wymiana drzwi , remont Sali gimnastycznej. 
Wiemy, że środki finansowe są ograniczone, ale może by tak co roku jedną ze szkół 
generalnie wyremontować. Chodzi o to żeby szkoły były przyjazne uczniom. 
Szkoła Podstawowa w Ostrówku jest przepełniona błąd był że dzieci po likwidacji Szkoły 
Podstawowej w Wielgiem przeszły do Ostrówka, lepiej byłoby żeby dzieci te uczęszczały do 
Skrzynna. 
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============= 

Interpelacje radnych 
 

Pan Czesław Warszawski – radny z Dymku – podczas upałów spada ciśnienie wody  
                             przydałoby się zamontować na hydroforni w Wielgiem zbiornik, 
- ustawić tablice przy Szkole Podstawowej w Wielgiem z informacją, że przy tej drodze 
mieszkają również mieszkańcy z Dymku, 
- dokończyć budowę chodnika w miejscowości Dymek, 
- obciąć gałęzie oraz usunąć krzaki rosnące przy drodze wojewódzkiej nr 481, które 
ograniczają widoczność  kierowcom włączającym się do ruchu z drogi powiatowej w 
miejscowości Dębiec 
- proszę o informację co się dzieje ze szpitalem, ostatnio dużo w mediach się mówi na ten 
temat. 
 



Pan Andrzej Koziołek – radny z Ostrówka – ustawić znak STOP z jednej i drugiej strony  
                                                                          wyjeżdżając z „kasztanowej”, 
- oznakować całe sołectwo Ostrówek  
- wyrównać drogę w miejscowości Bolków do drogi krajowej nr 45 droga ta jest nierówna 
osobowym samochodem nie można przejechać, 
- w miejscowości Dębiec jest wywożona ziemia niewiadomego pochodzenia. 
 
Pan Arkadiusz Banaś – radny ze Nietuszyny -  uzupełnić ubytki na poboczu przy drodze  
                               krajowej nr 45 w miejscowości Nietuszyna na zakręcie (przy sklepie), 
- odnośnie szpitala miały być znane wyniki audytu, czy radny powiatowy może coś w tej 
sprawie powiedzieć? 
- ustawić fotoradar na drodze krajowej nr 45 w miejscowości Nietuszyna. 
  Na powyższym odcinku drogi występuje duże natężenie ruchu. Wielu kierowców 
przejeżdżających przez Nietuszynę łamie przepisy drogowe, głównie nie przestrzegają 
ograniczenia prędkości. 
Postawienie fotoradaru w zdecydowany sposób poprawiłoby bezpieczeństwo głównie 
pieszych, którzy są bezbronni w starciu z pojazdami. 
 
Pan Marcin Stangret – radny z Milejowa – ustawić trzy kierunkowskazy z numerami posesji  
                                             do państwa Kubików, Wzgardów, Świerka i Marczaków, 
- wyrównać drogę do Pana Kubika. 
 
Pan Stanisław Pilarczyk – radny z Rudlic – wyrównać drogę oraz obciąć gałęzie i wyciąć  
                                                                           krzaki na drodze w Bolkowie do Osin. 
 
Pan Łukasz Pawlik – radny z Ostrówka - ustawić lustro bezpieczeństwa na drodze powiatowej  
                                                  w miejscowości Ostrówek na wysokości wyjazdu z parku. 
Wyjazd w tym miejscu jest niebezpieczny(ograniczony) ze względu na ostry zakręt oraz 
rosnące drzewa w parku, 
- przebudować chodnik w miejscowości Ostrówek przy drodze powiatowej w kierunku 
Dobroszyn. 
 
Pan Piotr Banaś – radny ze Skrzynna – oświetlenie na drodze w kierunku Błót, 
- obciąć gałęzie i wyciąć krzaki wyjazd z drogi gminnej utrudniają wystające gałęzie, oraz 
ustawić lustro, 
- kiedy był ostatnio robiony przegląd hydrantów. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pan Leszek Bak – radny Rady Powiatu w Wieluniu – interpelacje w sprawie chodnika w  
                               Dymku i Ostrówku skierować do Powiatowego Zarządu Dróg. 
Strata wieluńskiego szpitala za 2014 rok wynosi 821 tys. zł. Ogółem szpital zadłużony jest na 
kwotę 30 milionów złotych. Oprócz pokrycia strat przed szpitalem i powiatem kolejne 
wyzwanie bo do końca 2016 roku trzeba znaleźć 8 mln zł na konieczne remonty i wymianę 
zużytego sprzętu medycznego. 
Jest oferta od Grupy Nowy Szpital na wydzierżawienie szpitala na 20 lat. Nowy podmiot 
wziąłby w dzierżawę cały majątek szpitala, przejmuje kontrakt z NFZ na zasadzie cesji, 
wszystkich pracowników oraz obowiązki związane z realizacją projektów finansowanych z 
funduszy UE. SP ZOZ nie zostałby zlikwidowany, lecz okrojony do jednej małej poradni.  
Żadne decyzje co do prywatyzacji jeszcze nie zapadły.  
 
Pan Czesław Warszawski – kto będzie miał kontrolę nad finansami, czy powiat czy Rada  
                                              Społeczna? 
 
Pan Leszek Bak – w Radzie będzie 1 przedstawiciel Rady Powiatu. 
 
Pan Andrzej Koziołek – chciałbym w tym temacie odpowiedź na piśmie. 
 
Pan Leszek Bak – dostępność usług się nie zmieni. Powiat nie ma obowiązku prowadzić  
                                 szpitala, ma obowiązek zabezpieczyć usługi w tym zakresie. 
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Przyjęcie sprawozdania finansowego SPZPOZ w Ostrówku za 2014 rok 
 

Przewodniczący obrad – sprawozdanie finansowe SPZPOZ w Ostrówku za 2014 rok wszyscy  
                           radni otrzymali.  
 
Przewodniczący obrad – czy są pytania do pani Kierownik. Nie ma. Proszę Komisję Uchwał i  
                                        Wniosków o przedstawienie projektu uchwały.  
 
Pan Arkadiusz Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                        sprawie przyjęcie sprawozdania finansowego SPZPOZ w Ostrówku za 2014r. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdania finansowego  
                                         SPZPOZ w Ostrówku za 2014r.? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
UCHWAŁA Nr VII/41/2015 
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Zatwierdzenie sprawozdania finansowego GOUKiS w Ostrówku za 2014 rok 
 

 
Przewodniczący obrad – sprawozdanie finansowe GOUKiS w Ostrówku za 2014 rok wszyscy  
                           radni otrzymali.  
 
Przewodniczący obrad – czy są pytania do pani Dyrektor. Nie ma. Proszę Komisję Uchwał i  
                                        Wniosków o przedstawienie projektu uchwały.  
 
Pan Arkadiusz Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                        sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GOUKiS w Ostrówku za 
2014r. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdania finansowego  
                                         GOUKiS w Ostrówku za 2014r.? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
UCHWAŁA Nr VII/42/2015 
 

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

Przyjęcie sprawozdania z działalności GOPS w Ostrówku za 2014 rok 
 

Przewodniczący obrad – sprawozdanie z działalności GOPS w Ostrówku za 2014 rok  
                                      wszyscy radni otrzymali. Czy są pytania do pani Kierownik. Nie ma. 
Proszę Komisję Uchwał i  Wniosków o przedstawienie projektu uchwały.  
 
Pan Arkadiusz Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                 sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności GOPS za 2014r. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdania z  
                                        działalności GOPS w Ostrówku za 2014r.? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
UCHWAŁA Nr VII/43/2015 
 



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

Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Ostrówek za 2014 rok 
 

Przewodniczący obrad – proszę panią Kierownik GOPS o omówienie powyższego materiału. 
 
Pani Irena Barańska – Kierownik GOPS – ocena zasobów pomocy społecznej składa się z : 
- danych o sytuacji demograficznej i społecznej, 
- danych o korzystających z pomocy i wsparcia, 
- innych rodzajach pomocy społecznej, 
- środków finansowych na wydatki w pomocy społecznej, 
- współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
- osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, 
- powody przyznania pomocy, 
- pomoc w formie świadczeń, 
- pomoc w formie usług. 
 
Pan Arkadiusz Banaś – jeżeli chodzi o wydatki w pomocy społecznej to widać, że wzrastają. 
 
Pani Irena Barańska – w ramach naszych możliwości staramy się pomagać naszym 
mieszkańcom. 
 
Przewodniczący obrad – czy są pytania do pani Kierownik. Nie ma. Kto z państwa radnych  
             jest za przyjęciem oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Ostrówek za 2014 rok? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 

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

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego 
 
Przewodniczący obrad – materiały wszyscy radni otrzymali. Czy są pytania, uwagi. Nie widzę 
 
Radni do przedłożonego materiału uwag nie zgłosili. 
 

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

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na profilaktykę 
 
Przewodniczący obrad – wszyscy radni materiały w tym temacie otrzymali i zdążyli się  
                                         zapoznać. Czy są pytania i uwagi. Nie widzę. 
Radni do przedłożonego materiału uwag nie zgłosili. 



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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok 
 

Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy –wszyscy radni otrzymali materiały z 
którymi zdążyli się zapoznać tj. : 
- sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok, 
- sprawozdanie finansowe, 
- opinię RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok, 
- informację o stanie mienia Gminy Ostrówek, 
- opinię Komisji Rewizyjnej  
 
Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu  
                                           Gminy Ostrówek za 2014 rok oraz sprawozdanie finansowe. 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt Gminy – omówił realizację zadań inwestycyjnych realizowanych      
                                                            w 2014 roku. 
 
Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy  – przedstawiła Uchwałę Nr IV/92/2015 Składu  
                                           Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 
kwietnia 2015r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ostrówek za 
2014 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami (powyższą uchwałę 
wszyscy radni otrzymali wraz z materiałami) 
 
Pan Krzysztof Karbowiak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił opinię  
                                             Komisji Rewizyjnej z dnia  27 maja 2015r. w sprawie wykonania 
budżetu gminy za 2014 rok. 
Radni powyższą opinię otrzymali. 
 
Przewodniczący obrad – czy są pytania, uwagi do przedłożonego sprawozdania?  Jeżeli nie  
                        ma to proszę Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. 
 
Pan Arkadiusz Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                         sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa jest za przyjęciem sprawozdania finansowego za 2014  
                                         rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Uchwała Nr VII/44/2015 



 
P  u  n  k  t     14 

============== 
Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 

 
Przewodniczący obrad – w poprzednim punkcie rozpatrzyliśmy i przyjęliśmy sprawozdanie  
                                        finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy wraz z 
informacją ostanie mienia Gminy Ostrówek. Teraz przystępujemy do podjęcia uchwały w 
sprawie absolutorium dla Wójta. 
 
Pan Krzysztof Karbowiak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił wniosek  
                                              Komisji Rewizyjnej z dnia  27 maja 2015r. w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy za 2014 rok. 
Radni powyższy wniosek otrzymali  
Następnie Przewodniczący przedstawił Uchwałę Nr IV/153/2015 Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej odnośnie udzielenia absolutorium 
Wójtowi.  
 
Pan Arkadiusz Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                       sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za udzieleniem absolutorium Panu  
                                        Wójtowi? 
 
Za udzieleniem absolutorium głosowało  - 13 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymał się – 1 radny  
 
Uchwała Nr VII/45/2015 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt Gminy – dziękuję Pani Skarbnik, wszystkim współpracownikom  
                                  radnym i sołtysom za wspólną pracę i pomoc w działaniach. Jest mi 
bardzo miło z tego tytułu, staram się i będę się starał o pozyskiwanie środków z zewnątrz, 
żeby jak najwięcej zadań zrealizowano na terenie naszej gminy. 
 
Pan Czesław Warszawski – gratuluję sukcesów i życzę dalszej owocnej pracy. 
 

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

Wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości 
Przewodniczący obrad – zamiana dotyczy nieruchomości oznaczonej nr 680 stanowiącej  
                                        własność Gminy Ostrówek, a nieruchomości nr 660/3 stanowiącą 
własność Powiatu Wieluńskiego. Wszyscy radni otrzymali wraz z projektem uchwały 
uzasadnienie. Czy są pytania? 



Pan Arkadiusz Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                                                       sprawie zamiany nieruchomości. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu 
uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr VII/46/2015 
 

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

Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego 
 

Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – kredyt bankowy długoterminowy w kwocie  
                                          550 000 zł zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań. 
 
Pan Arkadiusz Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                       sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego w 2015 
roku. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu 
uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr VII/47/2015 
 

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

Zmiany w budżecie gminy 
 

Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – omówiła proponowane zmiany w budżecie 
gminy. 
 
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 – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr VII/48/2015 
 

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
 

Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – zmiany w Wieloletniej Prognozie są  
                                          konsekwencją zmian dokonanych w budżecie gminy. 
 
Pan Arkadiusz Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                                                       sprawie zmiany 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 – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr VII/49/2015 
 

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

Utworzenie odrębnego obwodu głosowania 
 

Pani Lucyna Kaśnicka – Radca Prawny – w dniu 6 września odbędzie się referendum zgodnie  
                                          z kodeksem wyborczym należy utworzyć obwód głosowania w 
szpitalach, zakładach pomocy społecznej. 
 
Pan Łukasz Pawlik – czy musi być tworzony obwód zamknięty w DPS 
 
Pan Arkadiusz Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w                                  
                                         sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu 
uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr VII/50/2015 



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

Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa 
i porządku publicznego 

 
Komisarz Dariusz Raducki – Komendant Komisariatu Policji w Osjakowie – informację  
                                              dotyczącą stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego wszyscy 
radni otrzymali. Najmniej przestępstw odnotowano na terenie gminy Ostrówek 
 
Pan Arkadiusz Banaś – przez Nietuszynę przebiega droga krajowa nr 45, zgłosiłem  
                                       interpelację żeby ustawić fotoradar. 
 
Przewodniczący obrad – dziękujemy panu komendantowi za przybycie i omówienie stanu  
                                           bezpieczeństwa na terenie naszej gminy. 
 

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

Przewodniczący obrad – serdecznie witam przybyłego na dzisiejszą sesję Pana Jarosława  
                                          Klimasa – Wicewojewodę Łódzkiego. 
 
Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – Prezydent RP postanowieniem z   
                                            dnia 19 marca 2015r. nadał Panu Stanisławowi Litwińskiemu 
Złoty Krzyż Zasługi za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej. 
 
Wręczenia medalu dokonał Pan Jarosław Klimas Wicewojewoda Łódzki. 
 
Pan Stanisław Litwiński – chciałem wszystkim serdecznie podziękować za przyznane  
                                           Odznaczenie 
 
Pan Jarosław Klimas – Wicewojewoda Łódzki – ten rok jest szczególnym rokiem,  
                                       obchodzimy 25 lecie samorządu w związku z tym wszystkim 
państwu życzę dalszych sukcesów na niwie działalności samorządowej. 
 

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

Zakończenie obrad sesji 
 

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


