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

odbytej w dniu 30 grudnia 2015r. 
 

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

 
Ponadto w sesji uczestniczyli : 
 
Goście zaproszeni; 

1. Ryszard Turek – Wójt 
2. Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy 
3. Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy 
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 
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P  u  n  k  t     1 
============== 

Otwarcie obrad XI sesji Rady Gminy 
 

Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy dokonał otwarcia obrad XI sesji  
                                             Rady Gminy Ostrówek. Powitał przybyłych radnych, gości 
zaproszonych oraz sołtysów.  
 

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

Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji 
 

Przewodniczący obrad – na wniosek pana wójta dzisiejszy porządek obrad proponuję  
                                         uzupełnić o punkt : 
- podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr IX/57/2015 Rady Gminy Ostrówek z dnia 29  
   października 2015r. w sprawie podatku od nieruchomości, 
- najmu części lokalu użytkowego położonego w budynku Urzędu Gminy w Ostrówku 115 –  
  dotychczasowemu dzierżawcy, 
- najmu części lokalu użytkowego położonego w budynku Urzędu Gminy w Ostrówku 115 –  
  dotychczasowemu dzierżawcy, 
- zaliczenia drogi lokalnej znajdującej się na terenie Gminy Ostrówek do kategorii drogi  
   gminnej. 
Punkty te będą rozpatrywane po punkcie 13 proponowanego porządku obrad. 
Czy są pytania uwagi do przedstawionego porządku obrad? 
Kto z panów radnych jest za przyjęciem dzisiejszego porządku obrad z uwzględnieniem 
zaproponowanych zmian? 
 
Za przyjęciem glosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Protokoły zostały wyłożone do wglądu, czy są uwagi. 
Jeżeli nie będzie uwag to uważam, że zostały przyjęte bez uwag. 
 
Porządek obrad 
============= 

1. Otwarcie  obrad XI 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. Zmiany w budżecie gminy – podjęcie uchwały. 
8. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2014-2021 – 

podjęcie uchwały. 
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9. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek – podjęcie uchwały. 
10. Uchwalenie budżetu Gminy Ostrówek na 2016 rok : opinia RIO – opinia Komisji – 

podjęcie uchwały. 
11. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2016 rok – podjęcie uchwały. 
12. Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2016 rok – podjęcie 

uchwały. 
13. Przystąpienie do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Ostrówek – podjęcie uchwały. 
14. Zmiana Uchwały Nr IX/57/2015 Rady Gminy Ostrówek z dnia 29 października 2015r. 

w sprawie podatku od nieruchomości – podjęcie uchwały. 
15. Najmu części lokalu użytkowego położonego w budynku Urzędu Gminy w Ostrówku 

115 – dotychczasowemu najemcy – podjęcie uchwały. 
16. Najmu części lokalu użytkowego położonego w budynku Urzędu Gminy w Ostrówku 

115 – dotychczasowemu najemcy – podjęcie uchwały. 
17. Zaliczenia drogi lokalnej znajdującej się na terenie Gminy Ostrówek do kategorii 

drogi gminnej – podjęcie uchwały. 
18. Wolne wnioski i zapytania. 
19. Zamknięcie obrad  XI  sesji Rady Gminy. 

 
P  u  n  k  t     3 

================== 
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

 
Przewodniczący obrad – do Komisji Uchwał i Wniosków proponuję powołać radnych :  
                                           Łukasza Pawlika, Piotra Banasia oraz Marka Nawrockiego. 
Kto z panów jest za powołaniem Komisji Uchwał i Wniosków w przedstawionym składzie? 
 
Za głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 

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

Informacja z działalności Wójta 
 

Pan Ryszard Turek – Wójt Gminy – zgodnie z umową zawartą przez Starostwo Wieluńskie z  
                                                           panią Lidią Kaczmarek z firmy Zakład Usług 
Technicznych oraz porozumieniem Starostwa z Gminą Ostrówek przekazaliśmy 5.000 zł w 
pierwszym etapie na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej 
przez miejscowość Niemierzyn (ok. 3,15 km). Termin wykonania 16.08.2016r. 
 
2) uzyskaliśmy decyzję z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie zatwierdzenia projektu robót  
    geologicznych na wykonanie uzupełniającego otworu studziennego nr 2 o głębokości 100m 
i końcowej średnicy Ø17cm. Trwają prace związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach oraz prac związane z wyłonieniem wykonawcy odwiertu, 
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3) od września do listopada przeprowadzony został remont w Środowiskowym Domu  
    Samopomocy w Ostrówku. Zakresem robót objęte były prace związane z wymianą 
instalacji elektrycznej, montażem gniazd i opraw elektrycznych, montażem sufitów 
podwieszanych wykonanie gładzi gipsowych, malowaniu. Wartość robót 103.500 zł. 
 
4) pani Anna Nowakowska zaprojektowała koncepcję przejścia instalacji kanalizacyjnej przez  
    Nietuszynę. Termin wykonania projektu i kosztorysu – koniec 2016r. 
 
5) pracownicy gospodarczy Urzędu Gminy wykonywali naprawy dróg na Bolkowie, Pod- 
     Gaiku, Janowie i Gwizdałkach. 
 

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

Informacja z działalności komisji 
 

Pan Ryszard Kuźnik – Przewodniczący Komisji Budżetowej -  komisje obradowały wspólnie,  
                                    pewne zastrzeżenia były do zadań inwestycyjnych. Komisje 
pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt budżetu. 
 
Pan Łukasz Pawlik – Przewodniczący Komisji Oświaty… - projekt budżetu Gminy Ostrówek  
                                                                      na 2016 rok komisje zaopiniowały pozytywnie. 
Ponadto nasza komisja spotkała się  z dyrektorami szkół. Spotkanie dotyczyły problemów 
inwestycyjnych szkół oraz dodatków. Sprawą dodatków musimy zająć się szczegółowo, 
dopiero wówczas przedstawię co nasza komisja wypracowała w tym temacie. 
 

P  u  n  k  t     6 
=============== 
Interpelacje radnych 

 
Pan Arkadiusz Banaś – radny z Nietuszyny – nie otrzymałem odpowiedzi na interpelację  
                                       zgłoszoną na ostatniej sesji z GDDKiA. 
Wyrównać koleiny na drodze do żwirowni pana Kitowicza. 
 
Pan Andrzej Koziołek – radny z Ostrówka – ustawić z obydwu stron drogi Kasztanowej znak  
                                                                        STOP. 
Czekam na odpowiedź od radnego powiatowego na zgłoszoną interpelację w sprawie 
wyrównania zakrętu od państwa Zuzewicz do państwa Kaczor. 
       Wyjaśnić sprawę zameldowania państwa Żurawskich; mieszkają w Ostrówku, a 
zameldowani są  
 
Pan Andrzej Wojewoda – radny z Okalewa – uważam, że najlepiej ustawić tablice  
                                            informacyjną, ułatwiającą dojazd do pana Żurawskiego 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – w obrębie skrzyżowania znaki ustawia PZD 
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P  u  n  k  t     7 

================ 
Zmiany w budżecie gminy 

 
Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – przedstawiła proponowane zmiany w budżecie  
                                           gminy na 2015 rok. Zmiany te również są dokonane w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej. 
 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                zmian w budżecie gminy. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy? 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr XI/69/2015 
 

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek 
 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                zmian w budżecie gminy. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Ostrówek? 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr XI/70/2015 
 

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

Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek 
 

Pan Arkadiusz Banaś – nie zgadzałem się z wydatkami majątkowymi na 2016 rok dotyczy  
                                     przystąpienia do opracowania projektów na drogi w Okalewie jest 5 
gospodarstw, tak samo jest z drogą za Szkołą Podstawową w Janowie. Kolejna to budowa 
drogi w Janowie tam jest 10 numerów ta droga prowadzi do lasu zamieszkałych jest 7 posesji. 
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Rada jest organem gminy i działa na rzecz mieszkańców całej gminy. Ta droga będzie 
zlikwidowana jak będzie kopalnia. Nie ma nagłej potrzeby żeby realizować tą drogę. Są inne 
ważniejsze potrzeby w naszej gminie. Po co wydawać środki na coś, co i tak będzie w 
przyszłości zniszczone, wchłonięte przez kopalnię. 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – jestem winowajcą, ja wprowadziłem te drogi do projektu  
                                 budżetu. Ministerstwo Finansów przeznacza pewną pulę środków z 
PROW nie mając projektów nie możemy starać się o środki na budowę dróg. Uważam, że 
droga do pana Robaszka jest potrzebna, tak samo jak droga koło pana Skibińskiego jest to 
łącznik tam kursuje gimbus. Zwałowisko może będzie za 10-15 lat a może później. 
Tak samo jest ujęta kanalizacja w Skrzynnie jest to ostatnie rozdanie środków na taki cel i 
musimy wykorzystać. 
Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy do 15 października każdy ma prawo zgłosić 
na piśmie propozycje do projektu budżetu, nie wpłynęła żadna propozycja ani od radnych ani 
od sołtysów. 
 
Pan Ryszard Kuźnik – omawialiśmy szczegółowo projekt budżetu gminy na posiedzeniu  
                                      komisji, my nie możemy myśleć że kopalnia przyjdzie. Pierwsi 
wysiedleni będą ci mieszkańcy gdzie będzie zmieniany przebieg drogi krajowej nr 45. Błędne 
koło należy coś robić, ta droga miała być dawno robiona. Każde sołectwo chce mieć coś 
zrobione na swoim terenie. 
 
Elżbieta Kwapisz – uważam, że zaplanowane inwestycje drogowe powinny być utrzymane. 
 
Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – przedstawiła opinie RIO  
 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                    uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej      
   
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Ostrówek? 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 2 radnych 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr XI/71/2015 
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P  u  n  k  t     10 
================ 

Uchwalenie budżetu Gminy Ostrówek na 2016 rok 
 

Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                                                        uchwalenia budżetu Gminy Ostrówek. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały w sprawie uchwalenia budżetu  Gminy Ostrówek na 2016 
rok? 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 2 radnych 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr XI/72/2015 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – czy wszyscy radni wiedzą  co przegłosowali. 
 

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

Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2016 rok 

 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2016 rok 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok? 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr XI/73/2015 
 

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

Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomani  na 2016 rok 

 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                  uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2016 
rok 
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Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomani na 2016 rok? 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr XI/74/2015 
 

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

Przystąpienie do sporządzenia studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrówek 

 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy -  uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia  
                                            studium mam z 2011 roku, w tym czasie niektóre przepisy się 
zmieniły, dlatego bezpieczniej będzie uchylić poprzednią uchwałę i podjąć nową. 
 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                   przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrówek. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały? 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 1 radny 
Wstrzymał się – 1 radny 
UCHWAŁA Nr XI/75/2015 
 

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

Zmiana Uchwały Nr IX/57/2015 Rady Gminy Ostrówek 
 z dnia 29 października 2015r. w sprawie podatku od nieruchomości 

 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – w poprzedniej uchwale wystąpił błąd pisarski,  
                                           dlatego musimy poprawić. 
 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały  
                                    zmieniającej Uchwały Nr IX/57/2015 Rady Gminy Ostrówek z dnia 29 
października 2015r. w sprawie podatku od nieruchomości. 
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Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu                  
                                           uchwały? 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr XI/76/2015 
 

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

Najmu części lokalu użytkowego położonego  
w budynku Urzędu Gminy w Ostrówku 115 

 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – projekty uchwał dotyczą pomieszczeń  
                                          wynajmowanych pod Aptekę i Ośrodek Zdrowia filia Czarnożył. 
 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                 najmu części lokalu użytkowego położonego w budynku Urzędu Gminy 
w Ostrówku 115 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                       uchwały? 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr XI/77/2015 
 
 

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

Najmu części lokalu użytkowego położonego  
w budynku Urzędu Gminy w Ostrówku 115 

 
 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                 najmu części lokalu użytkowego położonego w budynku Urzędu Gminy 
w Ostrówku 115 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                       uchwały? 
 
 
 



 

10 
 

Za przyjęciem uchwały głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr XI/78/2015 
 

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

Zaliczenia drogi lokalnej znajdującej się na terenie  
Gminy Ostrówek do kategorii drogi gminnej 

 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – chodzi o przeklasyfikowanie drogi lokalnej na  
                                              gminną, są osoby chętne które chcą się tam budować i nie mogą 
uzyskać pozwolenia na budowę. 
 
Pan Łukasz Pawlik – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                                  zaliczenia drogi lokalnej znajdującej się na terenie Gminy Ostrówek do 
kategorii drogi gminnej. 
 
Przewodniczący obrad – kto z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                       uchwały? 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr XI/79/2015 
 

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

Wolne wnioski 
 

Pan Arkadiusz Banaś – mnie chodziło o to żeby rozsądnie wydatkować środki, oraz żeby nie  
                                      zadłużać gminy. 
 
Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – złożył życzenia Nowo Roczne. 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt Gminy – dołączył się do życzeń. 
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P  u  n  k  t     19 
=============== 

Zakończenie obrad XI sesji 
 

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


