
P R O T O K Ó Ł nr 3  

z wspólnego posiedzenia radnych odbytego w dniu 25 marca 2015 roku 

 

 

Radni obecni na posiedzeniu wg zał. listy obecności  

Ponadto udział w posiedzeniu wzięli : 

1.Henryk Litka Burmistrz Miasta i Gminy  

2.Liliana Lenarczyk Żurczak Sekretarz Miasta i Gminy . 

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk , 

która powitała radnych oraz zaproszone osoby i poprosiła Pana Burmistrza o 

przedstawienie tematu dotyczącego wniosków o podział sołectwa Ostrowieczno.  

Zabierając  głos Burmistrz Henryk Litka wyjaśnił, że w tej sprawie na jego ręce wpłynęły 

dwa wnioski . 

Jeden wniosek wpłynął od mieszkańców Ostrowieczna o podział sołectwa Ostrowieczno i 

Ostrowieczko na odrębne sołectwa ,uzasadniając to tym, że takie rozwiązanie umożliwi im 

działania na rzecz rozwoju wsi Ostrowieczno i wpłynie na polepszenie się stosunków 

pomiędzy mieszkańcami wsi . 

Argumentem uzasadniającym  ten wniosek to również odwieczny konflikt pomiędzy 

mieszkańcami tych wiosek . 

Drugi wniosek wpłynął od Rady sołeckiej tego sołectwa ,gdzie  rada nie widzi powodu ani 

też realnej przyczyny dla którego taki podział miałby zaistnieć . 

Następnie Pan Burmistrz poprosił Panią Sekretarz o odczytanie w całości wniosków tak 

azeby radni mieli pełen obraz oraz uzasadnień do tych wniosków . 

Pani Liliana Lenarczyk- Żurczak odczyta złożone wnioski i równocześnie przedstawiła 

uregulowania w tym zakresie / ustawa o samorządzie gminnym oraz statut gminy /. 

Wszystkie te zadania powinny być poprzedzone konsultacjami - o trybie tych 

konsultacjach mówi uchwała Rady z 2005 roku nr XXV/149/05. 

Dzisiejsze  spotkanie radnych ma właśnie służyć temu czy  Rada zajmie się tym tematem 

czy go odrzuci .W obu przypadkach potrzebna będzie uchwała Rady. 

. 



Burmistrz MiG Henryk Litka – trudno ażebym  radnym narzucał zdanie jednak moja 

sugestia jest o odrzucenie wniosku o podział gdyż brak argumentacji. 

Wiemy również że strona która korzysta i korzystała z funduszu sołeckiego to 

Ostrowieczno ,Ostrowieczko do tej pory z tego funduszu nic nie  skorzystało ale oni nie 

protestują. 

Radny Roman Ratajczak – argumentów nie ma żadnych dziwi tylko fakt ,że zrobiono to 

dopiero po wyborach . 

Burmistrz MiG Henryk Litka – wniosek mieszkańców Ostrowieczna nie jest podpisany ,ale 

w zasadzie wiemy kto się zajął tym tematem ,ponieważ przed  kilkoma dniami przed 

złożeniem wniosku w sekretariacie  Urzędu Miasta i Gminy  byli u mnie na rozmowie  trzej  

mieszkańcy Ostrowieczna  wśród których P. [...] był najaktywniejszym rozmówcą  

Poinformował mnie o wniosku oraz o zbieraniu podpisów w tej sprawie . 

Radny Jan Repczyński – jestem również członkiem Rady sołeckiej tego sołectwa i wiem 

dokładnie  kto za tym stoi . 

Są osoby które chcą w tych wioskach namieszać i zniechęcić innych do wspólnego 

działania .Są to oczywiście te osoby które są urażone z powodu 

przegranych wyborów . 

Wiem, że  były zbierane podpisy pod tym wnioskiem , ale też  mam świadomość ,że 

niektórzy mieszkańcy podpisywali nie wiedząc  o co  w   zasadzie chodzi . 

Jeżeli  by miało dojść do takiego podziału to jest jeszcze kwestia funduszu sołeckiego – 

Ostrowieczko przez całe lata z tego funduszu nie korzystało i w takim  wypadku  wieś 

chciałaby te fundusze odzyskać. Ostrowieczno musiałoby  te pieniądze oddać /trudno 

powiedzieć w jaki sposób /.Ostrowieczko chciałoby też żeby u nich powstała świetlica 

wiejska . 

W stosunku do sołtysa jak i do mojej osoby były wysuwane różne zarzuty . 

Miedzy innymi chodziło im o zorganizowanie zabawy  w tym okresie gdzie dwóch 

mieszkańców tego sołectwa zginęło/ tu były zarzuty ,żeśmy się nie włączyli do 

zorganizowania tej zabawy ,chociaż bez naszego udziału zabawa się odbyła. 

- sprawa sporna to boisko sportowe – że nic nie robimy , żeby to boisko powstało z 

prawdziwego zdarzenia . 

Prawdą jest, że boisko powstało i  jest już częściowo  ogrodzone. 

Robiliśmy w ubiegłym roku projekt do odnowy wsi / trudno nie zakwalifikowaliśmy się – 

liczyliśmy na te  fundusze/. 



  

Ponowimy  w tym roku też wniosek i liczymy ,że w tym roku zakwalifikujemy się i 

będziemy prace przy boisku kontynuować . 

Przewodnicząca Rady – wybory sołeckie się odbyły ,jednak po tych wyborach na 

niektórych wsiach źle się dzieje, liczę jednak że zarówno w Ostrowiecznie jak i w 

Lubiatówku wszystko wróci do normy i sołtysi będą  mogli pracować na rzecz swoich 

sołectw. 

Radny Jarosław Kaczmarek – z uwagi na to ,że na radnego wybrali mnie mieszkańcy 

Mełpina i Lubiatówka brałem już dwukrotnie udział w zebraniu sołectwa Lubiatówko 

/gdzie też trwa wewnętrzny  konflikt /. 

Trudno znaleść tam też dobre rozwiązanie ,ale tak jak powiedziała Pani Przewodnicząca 

liczę na rozsądek mieszkańców którzy pozwolą na pracę  Pani sołtys . 

Radna Wiesława Szermelek – oceniając to co ma Ostrowieczno to uważam ,ze mają 

dobrze urządzone przedszkole ,świetlicę wiejska ,która również bardzo dobrze pracuje a 

Ostrowieczko nie ma nic- tak ,że ich argumenty mnie nie przekonują do podziału tego 

sołectwa . 

Pozostali radni byli za odrzuceniem wniosku .   

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka – wysłuchując wypowiedzi radnych widzę ,że 

jesteśmy tego samego zdania ,że wniosek należy odrzucić ,gdyż nie ma argumentów 

przemawiających za podziałem . 

Na najbliższej sesji przedstawię radnym  projekt uchwały  o odmowie nadania biegu tej 

sprawy  /wniosek musi być załatwiony w ciągu 60 dni od złożenia / . 

Przewodnicząca Rady korzystając z posiedzenia chciałabym, się dowiedzieć jak będą 

załatwione dwie odrzucone uchwały przez nadzór wojewody a dotyczące budowy 

wiatraków w Trąbinku oraz plan  zagospodarowania w Dolsku – Podrzekta. 

Wyjaśnień udzielił Pan Sławomir Strajbel – pracownik Urzędu ,który stwierdził ,że na 

rozstrzygnięcie musimy poczekać  do wydania decyzji   przez Sad Administracyjny . 

Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za udział i zakończyła wspólne posiedzenie 

radnych . 

 

Protokolant        Przewodnicząca Rady 

Stefania Gagat       Janina Pawełczyk     


