
PROTOKOLNr XXVII/1/2013

z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Nowe Ostrowy odbytej w dniu 17 stycznia
2013 roku w lokalu Urz§du Gminy w Nowych Ostrowach.

Sesji przewodniczyt Przewodnicza^cy Rady Gminy - Mirostew Debicki.

Sesj§ rozpoczeto o godzinie - 9.00.
Obrady zakohczono o godzinie -10.40.

Zgodnie z lista^ obecnosci, stanowia^ca, zata^cznik do protokotu, na sesji
obecnych byto 13 radnych.

W sesji uczestniczyli:
1) Wojt Gminy - Zdzistaw Kostrzewa.

Zbigniew Ujazdowski - Sekretarz Gminy
Izabela Sikorska - Radca Prawny

Proponowany porz^dek:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjecie porza^dku obrad.
3. Zapoznanie Radnych ze skarga^ P. Jana Wojtczaka w cz^sci odnosza^cej si§ do

dziatania Rady Gminy i przyjecie tresci wyjasnien w powyzszej sprawie celem
przestania Wojewodzie Lodzkiemu.

4. Zapoznanie z trescia. protokotu z kontroli przeprowadzonej przez Komisj§
Rewizyjna^ Rady Gminy Nowe Ostrowy.

5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zakohczenie obrad.

Ad1

Otwarcia obrad oraz powitania zebranych dokonal Przewodniczs[cy Rady
Gminy Nowe Ostrowy - Mirostaw Debicki. Na podstawie listy obecnosci, stanowia^cej
zata^cznik do protokotu, Przewodnicza^cy obrad stwierdzit, iz w sesji uczestniczy 13
radnych, co wobec ustawowej liczby 15 radnych stanowi quorum, a zatem Rada
Gminy jest wtadna, by obradowac, podejmowac uchwaty oraz wia/ape
rozstrzygniecia.

Przewodnicza^cy Sesji poinformowal zebranych, iz w dniu 09.01.2013 r. do
Rady Gminy Nowe Ostrowy wpfyne^o pismo z Lodzkiego Urzedu Wojewodzkiego w
Lodzi z dnia 7 stycznia 2013 roku PNK-IV.1410.541.2012 dotycza.ce przekazania
skargi Pana Jana Wojtczaka, w czesci odnoszqcej si$ do dziatania Rady Gminy
Nowe Ostrowy. Przedmiotowa skarga zostata doprecyzowana w pismie z dnia 23
grudnia 2012 roku. Lodzki Urza^d Wojewodzki w Lodzi zwrocit si^ z prosbsi o
przestemie w terminie do dnia 18 stycznia 2013 roku wyjasnien w powyzszej sprawie.



Ad 2

Przewodniczcicy Rady Gminy - Mirostaw D^bicki zapoznat radnych
z programem sesji. Po odczytaniu porza^dku zwrocit si§ z zapytaniem,
czy do przedstawionego porzstdku sq. uwagi lub propozycje zmian.

Do zaproponowanego porzajdku radni nie wnosili uwag oraz nie zgtosili
propozycji zmian.

Ad 3

Przewodnicza^cy Rady Gminy - Mirostaw D^bicki zapoznat zebranych, z trescia_
skargi P. Jana Wojtczaka w cz^sci odnoszstcej si§ do dziatania Rady Gminy i
koniecznosci wypracowania wyjasnieri w powyzszej sprawie celem przestania
Wojewodzie Lodzkiemu.

Uwag do wypracowania powyzszych wyjasnieri nie stwierdzono.

Pismo b^dc^ce odpowiedzi^ wyjasnieh odczytat Sekretarz Gminy - Zbigniew
Ujazdowski.

Po odczytaniu ww. wyjasnieh rozpocz$to gfosowanie.

W czasie gtosowania na sali obrad obecnych byto 13 radnych, ktorzy oddali 13
gtosow waznych.

Ww. projekt uchwaty podj^to 13 gtosami ,,za", przy ,,0" gtosow przeciwnych
oraz wstrzymujstcych si§ od gtosowania.

Po odczytaniu wyjasnieh zarza^dzono pi^ciominutows[ przerw^.

Ad 4
Przewodnicza_ca Komisji Rewizyjnej Halina Jatczak zapoznata zebranych z

trescia^ pisma skierowanego do Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 18.12.2012 roku,
ztozonego przez Pana Jana Wojtczaka w sprawie odbioru wyrobow zawierajctcych
azbest. Przewodnicza_ca Komisji Rewizyjnej dodatkowo poinformowata, iz pismo to
zostato przekazane Komisji Rewizyjnej w celu rozpatrzenia przedmiotowego pisma.

Przewodniczstca Komisji Rewizyjnej dokonata odczytania Protokotu nr 16/1/2013
zdnia 15.01.2013 roku.

Po odczytaniu protokotu Wojt Gminy - Zdzistaw Kostrzewa zabrat gtos w
powyzszej sprawie.

Z powodu koniecznosci przeprowadzenia post^powania dowodowego
majg[cego na celu wyjasnienie wszystkich okolicznosci sprawy obje^ej skarga^, w
szczegolnosci, ze w sprawie ewentualnych nieprawidtowosci przy utylizacji ptyt
eternitowo-azbestowych prowadzone sa_ czynnosci sprawdzaja^ce pod nadzorem
Prokuratury Rejonowej w L^czycy, skarga ztozona przez Pana Jana Wojtczaka
zostanie rozpatrzona w terminie do dnia 31 marca 2013 roku. Termin ten zostat
wyznaczony w zwia^zku z wnioskami Komisji Rewizyjnej.

Wojt Gminy poinformowat Radnych Rady Gminy, iz w zwia/ku z powstatymi
zarzutami wobec Radnych Rady Gminy Nowe Ostrowy i Wqjta Gminy Nowe
Ostrowy, pisma oczerniajs[ce i zniewazaja^ce zostafy zata^czone do wniosku o
popetnieniu przest^pstwa.



Ad 5

1) Radna Elzbieta Jadczak - zapytata o funkcjonowanie Strazy Gminnej.
Wojt udzielit odpowiedzi, iz odbyt rozmow§ z Burmistrzem Krosniewic w zwia^zku z
propozycja^ wspotpracy w zakresie powstania Strazy Miejsko-Gminnej, ale jednak to
rozwiajzanie nie dojdzie do skutku.
W drodze dyskusji Wojt Gminy poinformowat zebranych o planowanym spotkaniu z
sottysami w celu ustalenia zebrah wiejskich, ktorych gtownym punktem b^dzie
ustawa smieciowa.
2) Radna Halina Jatczak zapytata o podpisanie umow w zwia^zku z dzierzawa^
ogrodkow dziatkowych.
Wojt odpowiedziat, ze dziatania w w/w sprawie sa^ w toku.
3) Przewodnicz^cy Rady Gminy zwrocit si§ z zapytaniem: ,,czy przetarg dotyczs(cy
budowy Urz^du gminy odb^dzie si^ w styczniu?"
Wojt Gminy odpowiedziat, iz wniosek na pozwolenie na budowy zostat ztozony, ale
nie jest w stanie okreslic doktadnie terminu przetargu.
W drodze dyskusji Radna Halina Jatczak zwrocita uwag^ na duzst stop^ bezrobocia
w Gminie Nowe Ostrowy, co zwia^zane jest min. z licznymi zwolnieniami pracownikow
z firmy ,,Barter".
W drodze dyskusji zostat poruszony temat zamiatarki.
Radna Halina Jatczak zwrocita uwag^ na istniejeicy ubytek w drodze w miejscowosci
Ostro\A^-Cukrownia. Dodatkowo poruszyta temat zwia/any z rozstawionymi
pachotkami, ktore rozstawione sa^ przy bramie wjazdowej do firmy ..Barter", blokuja^ce
po prawej stronie ruch uzytkownikow drogi. Zaproponowat, aby Zarza^d firmy
dostosowat si^ do uzytkowania drogi, jezeli to nie poskutkuje nalezy ta spraw§
przekazac do Starostwa Powiatowego.
Kolejnym zapytanie Radnej Haliny Jatczak byto:,, czy Gmina Nowe Ostrowy posiada
dane dotycza^ce zatrudnienia w firmie ..Barter".
Wojt Gminy poinformowat, iz mozemy si^ zwrocic z wnioskiem do firmy ..Barter" o
udost^pnienie takich danych.
Przewodnicza^cy Rady Gminy poinformowat zebranych, iz Wydziat Ksiajg Wieczystych
Ss[du Rejonowego w L^czycy zostat przeniesiony do Kutna.

Ad6
Po wyczerpaniu porza^dku posiedzenia, Przewodnicza^cy Rady Gminy

podzi^kowat za uczestnictwo w obradach oraz dokonat zamkni^cia XXVII sesji
nadzwyczajnej Rady Gminy Nowe Ostrowy.

owafa PRZEWODNICZACY RADY GMINY

i Sapihska Mirostaw D^bicki


