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P R O T O K Ó Ł  Nr XIII/07 
 
 

z sesji Rady Gminy Mokrsko odbytej w dniu 16 listopada 2007 roku  w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy  pod przewodnictwem pani Sabiny Sokół – 
Przewodniczącej Rady Gminy 
 
Ustalona liczna radnych  - 15 
Faktyczna liczna radnych  - 15 
Liczba radnych obecnych na sesji - 13 
 
 
Radni Rady Gminy obecni na sesji: 
1.Braliński Zbigniew 
2.Gładysz Irena 
3.Grześlak GraŜyna 
4.Juszczak Jan 
5.Kmiecik Jan 
6.Majtyka Grzegorz 
7.Mielczarek Marek 
8.Podyma Zbigniew 
9.Rzepka Wiesław 
10.Sokół Sabina 
11.Strózik Teresa 
12.Szaniec Wojciech 
13.Wolna Genowefa 
 
Radni Radny Gminy nieobecni na sesji: 
1.Piśniak Arkadiusz 
2.Słowik Zdzisław 
 
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:  
1.Tomasz Kącki  - Wójt Gminy Mokrsko 
2.Renata Nagła  - Skarbnik Gminy  
3.Małgorzata Stanek  - inspektor  ds. rolnictwa i  gospodarki gruntami w UG 
4.Irena Hojka   - inspektor ds. podatków i opłat w U G 
5.Zbigniew Kaczka  -  Dyrektor ds. Lecznictwa w SP ZOZ w Wieluniu 
6.GraŜyna Ptak  - sołtys sołectwa Jasna Góra 
7.ElŜbieta Ciura  - sołtys sołectwa Mątewki 
8.Danuta Komor  - sołtys sołectwa Mokrsko II 
9.Stanisław Braliński  – sołtys sołectwa Motyl 
10.Beata Szajsner - sołtys sołectwa Krzyworzeka II 
11.Zbigniew Szkudlarek - sołtys sołectwa Komorniki 
12.Wiesława Czart  - sołtys sołectwa Chotów 
 
 
Ogółem w obradach XIII sesji udział wzięło 25 osób 
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Porządek obrad sesji: 
 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 
2.Ustalenie porządku obrad 
3.Ślubowanie radnego 
4.Przyjęcie protokółu z XII sesji Rady Gminy 
5.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
6.Informacja Wójta Gminy o działalności pomiędzy sesjami 
7.Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych 
   - podatku od nieruchomości 
   - podatku od środków transportowych 
   - opłaty od posiadania psów 
   - opłaty targowej 
8.Ustalenie ceny Ŝyta przyjętej do naliczania stawki podatku rolnego na 2008 rok 
9.Ustalenie ceny drewna przyjętej do naliczenia podatku leśnego na 2008 rok 
10. Podjęcie uchwał w sprawie: 
      a/ wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 
      b/ wyraŜenia opinii dotyczącej ograniczenia działalności SP ZOZ w Wieluniu 
      c/ powiadomienia pana Wacława Urbaniaka – Sekretarza Gminy Mokrsko o obowiązku 
          przedłoŜenia Radzie oświadczenia lustracyjnego oraz skutkach niedopełnienia tego 
          obowiązku 
     d/ powiadomienia pani Renaty Nagłej – Skarbnika Gminy o obowiązku przedłoŜenia 
         Radzie oświadczenia lustracyjnego oraz skutkach niedopełnienia tego obowiązku 
11.Zmiany w budŜecie gminy na 2007 rok 
12.Interpelacje, zapytania i wolne wnioski 
13.Zamknięcie obrad sesji 
 

 
P u n k t  1 

 
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocno ści obrad  

 
Pani Sabina Sokół, Przewodnicząca Rady  otworzyła XIII sesję Rady Gminy. Powitała 
wszystkich przybyłych i następnie stwierdziła wymagane kworum do podejmowania uchwał i 
wniosków. 

 
 

P u n k t  2 
 

Ustalenie porz ądku obrad  
 
Pani Sabina Sokół, Przewodnicząca Rady, - Porządek obrad Szanowni Radni otrzymali 
łącznie z zaproszeniem na sesję. Nie mniej pozwolę sobie go odczytać: 
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 
2.Ustalenie porządku obrad 
3.Ślubowanie radnego 
4.Przyjęcie protokółu z XII sesji Rady Gminy 
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
6.Informacja Wójta Gminy o działalności pomiędzy sesjami 
7.Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych 
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   - podatku od nieruchomości  
   - podatku od środków transportowych 
   - opłaty od posiadania psów 
   - opłaty targowej 
8.Ustalenie ceny Ŝyta przyjętej do naliczania stawki podatku rolnego na 2008 rok 
9.Ustalenie ceny drewna przyjętej do naliczenia podatku leśnego na 2008 rok 
10.Podjęcie uchwał w sprawie: 
a/ wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 
b/ wyraŜenia opinii dotyczącej ograniczenia działalności SP ZOZ w Wieluniu 
c/ powiadomienia pana Wacława Urbaniaka – Sekretarza Gminy Mokrsko o obowiązku 
   przedłoŜenia Radzie oświadczenia lustracyjnego oraz skutkach niedopełnienia tego 
   obowiązku 
d/ powiadomienia pani Renaty Nagłej – Skarbnika Gminy o obowiązku przedłoŜenia Radzie 
   oświadczenia lustracyjnego oraz skutkach niedopełnienia tego obowiązku 
11.Zmiany w budŜecie gminy na 2007 rok 
12.Interpelacje, zapytania i wolne wnioski 
13.Zamknięcie obrad sesji 
Czy do odczytanego porządku obrad są uwagi? 
 
Radna Grześlak -  mam pismo od pana redaktora  „Gminnego Gońca Samorządowego” w 
sprawie wyraŜenia zgody na uŜywanie herbu Gminy w winiecie tytułu gazety.  W którym 
punkcie porządku obrad sesji mam je przedstawić,  czy w punkcie zapytania i wolne wnioski 
czy teŜ wprowadzimy do porządku obrad nowy punkt? 
Pani Sabina Sokół, Przewodnicząca Rady – proponuję pismo redaktora gazetki „Gminny 
Goniec Samorządowy” przedstawić w punkcie 12 porządku obrad XIII sesji tj. „Zapytania i 
wolne wnioski”. 
Propozycję Przewodniczącej Rady o odczytanie pisma redaktora gazetki „Gminny 
Goniec Samorządowy” w punkcie 12 porządku obrad sesji tj.I „Interpelacje, zapytania 
i wolne wnioski” Rada przyjęła 
Radny Juszczak Jan – poniewaŜ część radnych będzie chciała się zwolnić  i wziąć udział  w 
uroczystościach  pogrzebowych w OŜarowie, proponuję sprawę podatków rozpatrzyć na  
początku sesji. 
Pani Sabina Sokół Przewodnicząca Rady -  Temat podatków jest uwzględniony  właściwie na 
początku, bo po punktach stałych, które są przewidziane w  porządku obrad kaŜdej sesji. 
 
PoniewaŜ więcej uwag nie było, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: kto jest za 
przyjęciem przedstawionego porządku obrad XIII sesji Rady Gminy. 
 
Przedstawiony porządek obrad XIII sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie. 
 

 
 

P u n k t  3 
 

Ślubowanie radnego  
 

Pani Sabina Sokół, Przewodnicząca Rady – w okręgu wyborczym nr 5 utworzonym dla 
wyboru Rady Gminy Mokrsko - wybory uzupełniające, Gminna Komisja Wyborcza 
zarejestrowała 1 kandydata. W dniu 4 listopada 2007r odbyły się wybory uzupełniające do 
Rady Gminy Mokrsko. Na radnego została wybrana pani Genowefa Scholastyka Wolna. 



 4 

Zgodnie z art.23a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym radni przed 
przystąpieniem do wykonywania mandatu radnego składają ślubowanie.  
Proszę więc o złoŜenie ślubowania przez radną Genowefę Wolną. 
Odczytam rotę ślubowania, a radna potwierdza wolę złoŜenia słowem Ślubuję”. Po słowie 
„Ślubuję” moŜna wypowiedzieć formułę „Tak mi dopomóŜ Bóg”. 
Następnie Pani Przewodnicząca poprosiła wszystkich o powstanie i odczytała rotę 
ślubowania: 
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego 
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej Gminy i 
mieszkańców”. 
Radna Genowefa Wolna  złoŜyła ślubowanie  wypowiadając :  „Ślubuję, tak mi dopomóŜ 
Bóg” 

 
P u n k t  4 

 
Przyjęcie protokółu z XII sesji Rady Gminy  

 
Protokół z XII sesji Rady Gminy był wyłoŜony na sali obrad przed sesją. Do protokółu nie 
wniesiono uwag. Został przyjęty bez odczytywania. 
 

 
 

P u n  k t  5 
 

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków  
 

Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono radnych: 
- radnego Zbigniewa Podymę 
- radnego Jana Kmiecika 
- radną GraŜynę Grześlak 
 
Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków Rada przyjęła. 

 
 

P u n k t  6 
 

Informacja Wójta Gminy o działalno ści pomi ędzy sesjami  
 

Wójt Gminy, Tomasz Kącki przedstawił sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Mokrsko w 
okresie między sesjami tj.26 czerwca a 9 sierpnia 2007r  /zał.Nr 1/ 

 
 

P u n k t  7 
 

Uchwalenie stawek i opłat lokalnych  
 

 
- podatku od nieruchomo ści  
 
Głos zabrała pani Irena Hojka – inspektor ds podatków i opłat lokalnych w UG. 
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Zgodnie z art.5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy w drodze uchwały 
określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym Ŝe stawki te nie mogą przekroczyć 
rocznie kwot podanych przez Ministra Finansów. Górne stawki podatku od nieruchomości na 
rok 2008 ogłoszone są w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007r. Stawki te 
są większe od stawek z roku 2007 o 2,3%. 
Następnie pani Hojka przestawiła wysokość górnych stawek podatku od nieruchomości z 
roku 2006, 2007 i  na 2008r oraz stawki obowiązujące w gminie w roku 2006 i 2007 oraz 
propozycje  stawek na rok 2008 przy wzroście o 2,3% w stosunku do roku 2007. 
Ponadto poinformowała iŜ z podatku od nieruchomości ustawa zwalnia między innymi 
budynki gospodarcze połoŜone na gruntach gospodarstw rolnych słuŜące wyłącznie 
działalności rolniczej, grunty i budynki wpisane do rejestru zabytków, szkoły, nieruchomości 
zajęte na potrzeby zwolnień jednostek samorządu terytorialnego. 
Na terenie Gminy Mokrsko uchwalą Rady zwolnione były z podatku od nieruchomości: 
- budynki lub ich części i grunty słuŜące do wykonywania zadań z zakresu udzielania 
   świadczeń zdrowotnych, 
- budynki lub ich części i grunty wykorzystywane na cele ochrony przeciwpoŜarowej, 
- budynki lub ich części i grunty związane z bezpieczeństwem publicznym. 
Pani Sabina Sokół, Przewodnicząca Rady – sprawa była omawiana na Komisjach. Proszę 
więc o przedstawienie opinii Komisji. 
Radny Juszczak Jan, Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, 
Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska  przedstawił zbiorczą opinię w 
sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2008 /opinia stanowi załącznik Nr 2/ 
 
PoniewaŜ w dyskusji nikt więcej nie zabrał głosu, ani nie zgłoszono innych propozycji 
stawek, Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie:: kto jest za przyjęciem stawek od 
nieruchomości w wysokości zaproponowanej przez Komisje. 
 
Za stawkami zaproponowanymi przez Komisję głosowało 13 radnych 
 
Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła Komisje Uchwał i Wniosków o przedstawienie 
projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości /zał.Nr 3/ 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XIII/13/07 w sprawie ustalenia stawek 
podatku od nieruchomości 
 
 
- podatku od środków transportowych  
 
Głos zabrała pani Irena Hojka – inspektor ds. podatków i opłat lokalnych w gminie 
Art.8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych określa jakie środki transportu podlegają 
opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych. Minister Finansów corocznie ogłasza 
maksymalne kwoty podatku od środków transportowych. NajwaŜniejszą zmianą, jaka 
wchodzi w Ŝycie od 1 stycznia 2008r w podatku od środków transportowych, jest to, Ŝe 
opodatkowaniu podlegają samochody o dopuszczalnej masie całkowitej powyŜej 3,5 ton, a 
nie jak dotychczas „od 3,5 tony” 
W materiałach jakie otrzymali radni na komisjach  podane zostały górne  stawki od 1 środka 
transportowego  obowiązujące w roku 2006, 2007 i na 2008 oraz stawki jakie obowiązywały 
w gminie w roku 2006 i 2007r z podziałem na poszczególne rodzaje pojazdów. 
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Radny Jan Juszczak – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, 
Rolnictwa i Zaopatrzenia  Ludności i Ochrony Środowiska przedstawił opinię zbiorczą 
Komisji  w sprawie stawek podatku od środków transportowych /zał.Nr 4/ 
 
PoniewaŜ głosów w dyskusji nie było Przewodnicząca Rady poprosiła  Komisję Uchwał i 
Wniosków o przedstawienie projektu uchwały  i następnie poprosiła o jej przegłosowanie 
/zał.Nr 5/ 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XIII/52/07 w sprawie określenia stawek 
podatku od środków transportowych. 
 
- opłaty od posiadania psów  
 
Głos zabrała pani Irena Hojka – inspektor ds. podatków i opłat lokalnych 
Z dniem 1 01.2008r zostaje uchylony art.13 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 
określający obowiązek ustalania podatku od posiadania psów. Obecnie Rady Gmin stosownie 
do art.18a w/w ustawy mogą, ale nie muszą wprowadzać opłatę od posiadania psów od osób 
fizycznych. Opłata ta nie moŜe przekroczyć rocznie 100 złotych. 
Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od: 
a/osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, 
b/ od osób w wieku powyŜej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – od 
   jednego psa 
c/ podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niŜ 
    dwóch psów. 
Radny Juszczak Jan Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, 
Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska przedstawił opinie zbiorczą Komisji 
w  sprawie wysokości opłaty od posiadania psa. / zał.Nr 6/ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Dyskusja: 
Radny Szaniec Wojciech -  rolnikiem jest  juŜ osoba, która posiada gospodarstwo o pow. 1 ha 
i 1a i  nie płaci podatku za psa jeŜeli ma 2. Natomiast nie rolnik , który ma działkę 20 arów 
powinien zapłacić nawet za 1 psa.  UwaŜam, Ŝe stawka 100 zł za psa jest zbyt wygórowana, 
nie kaŜdego jest stać zapłacić taki wysoki podatek.  Wiele psów „bezpańskich” na wsi biega 
po ulicy. Dzieci boją się iść do szkoły. Taki przypadek był w OŜarowie. UwaŜam, Ŝe powinna 
być większa uwaga zwrócona na ściągalność podatku od posiadania psa. JeŜeli ktoś będzie 
musiał zapłacić podatek za psa, to zastanowi się czy mieć psa. 
Ja proponuję stawkę 20 zł.  
Radny Majtyka Grzegorz –  sprawę wałęsających psów  zgłasza  się do Wójta. Psy są łapane i 
odwoŜone do schroniska. 
Wójt Gminy -  JeŜeli chodzi o wałęsające się psy to mamy  podpisaną umowę z schroniskiem  
Druga sprawa to, czy są wpływy z podatku za psa.  
Pani Irena Hojka – za mojej kadencji podatek  od posiadania psa  płacił tylko 1 pan z 
Krzyworzeki. 
Przewodnicząca Rady - poniewaŜ są 2 propozycje stawek  opłaty od posiadania psa  
proponuję je przegłosować. 
 
Za stawką 100 zł głosowało 1 radny, natomiast za stawką 20 zł głosowało 9 radnych,  1 radny 
był przeciw ,3 radnych wstrzymało się od głosu. 
 
Następnie pani  Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie projektu uchwały /zał.Nr7/ 
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Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XIII/53/07 w sprawie opłaty od posiadania psów 
jednogłośnie. 
  
 
- opłaty targowej  
 
Głos zabrała pani Irena Hojka 
 
Uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej 
poboru Rada Gminy podejmowała  w miesiącu marcu br.  jeśli stawki pozostaną nie 
zmienione, uchwała nie będzie podejmowana. 
 
Opinię zbiorczą  Komisji  przedstawił radny Jan Juszczak, Przewodniczący Komisji 
RGFRZLiOŚ / zał.Nr  8/ 
 
PoniewaŜ zapytań ani uwag nie zgłoszono,  Przewodnicząca Rady poprosiła o 
przegłosowanie: kto jest za pozostawieniem stawek opłaty targowej na rok 2008  wysokości  
jakie obowiązywały w roku 2007 i nie podejmowaniem  uchwały. 
 
Rada Gminy postanowiła utrzymać na rok 2008 stawki opłaty targowej  określone w 
uchwale Nr VII/28/2007 z dnia 30 kwietnia 2007r w sprawie określenia wysokości 
dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. 
 
 
 

P u n k t  8 
 

Ustalenie ceny Ŝyta przyj ętej do naliczenia  
stawki podatku rolnego na 2008 rok  

 
 

Głos zabrała pani Irena Hojka – inspektor ds. podatków i opłat lokalnych. 
Podatek rolny – reguluje ustawa o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 roku . 
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają wszystkie grunty sklasyfikowane w ewidencji 
gruntów jako uŜytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej  innej niŜ działalność rolnicza. 
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 

1. dla gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie 
powierzchni, rodzajów i klas uŜytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów. Za 
gospodarstwo rolne uwaŜa się obszar gruntów o łącznej powierzchni uŜytków rolnych 
przekraczających 1 ha fizyczny lub 1ha przeliczeniowy. 

2. dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów. 
Ustawa zwalnia z podatku rolnego uŜytki rolne klasy V, VI i VIZ. Z podatku rolnego 
zwolnione są przez okres 5 lat grunty nabyte na utworzenie nowego lub powiększenie 
istniejącego gospodarstwa rolnego. Po upływie zwolnienia stosuje się ulgę w podatku rolnym, 
polegającą na obniŜeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim o 50%.  
 Przy opodatkowaniu gospodarstw rolnych Ŝołnierzy stosuje się ulgę w wysokości 60% 
podatku, a przy opodatkowaniu gospodarstw członków rodzin Ŝołnierzy mieszkających i 
pracujących w tych gospodarstwach – 50% podatku przypadającego za czas obywania słuŜby. 
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Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych 
na budowę lub modernizację budynków inwentarskich. Ulga ta podlega na odliczeniu od 
podatku rolnego 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. 
W roku 2007 na terenie naszej gminy zastosowane w/w ulgi ustawowe stanowiły: 
ulgi z nabycia gruntów - 33.118,- zł  
ulgi inwestycyjne  -  7.733,- zł  
ulgi Ŝołnierskie  - 349 zł. 
Podatek rolny za rok podatkowy wynosi: 
1/ od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych – równowartość pienięŜna 2,5 q 
   Ŝyta 
2/ od 1 ha nie stanowiących gosp.rolnego – równowartość pienięŜna 5q Ŝyta 
Średnią cenę skupu Ŝyta ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, ogłoszonego 
w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. 
Według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007r 
średnia cena skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r wynosiła 58,29 za 1 g. 
Podatek rolny wg ceny skupu Ŝyta ogłoszonej przez GUS na rok 2009 oraz 2007, 2007 i 2008 
przedstawia się następująco: 
 
Okres 2008r 2007r 2006r 2005r 
Średnia cena skupu 
Zyta za pierwsze 
trzy kwartały roku 
poprzedzającego 
rok podatkowy 

58,29 zł 35,52 zł 27,88 zł 37,67 zł 

RównowaŜnik 
2,5q Ŝyta 

145,725 zł 88,80 zł 69,70 zł 94,175 zł 

RównowaŜnik 5 
q Ŝyta 

291,45 zł 177,60 zł 139, 40 zł 188, 35 zł 

 
Na podstawie art.6 ust.3 powyŜszej ustawy rady gmin są uprawnione do obniŜania cen skupu 
Ŝyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. 
Przy obniŜaniu podatku  Rada  Gminy jest obowiązana  poinformować Izbę Rolniczą o 
obniŜeniu ceny Ŝyta dlatego, ze 2% wpływów z podatku rolnego przekazywane jest na Izbę 
Rolniczą. W naszym przypadku przedstawicielem jest pan sołtys Szkudlarek, który jest 
obecny na sesji.  
Dochody gminy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w roku 2007, liczone z wymiaru 
jako wykonalność w 80% wynoszą 317.015 zł. Przy załoŜeniu wzrostu stawek podatku o 
2,3% dochody z podatku na rok 2008 wyniosą 324.306 zł 
Dochody z podatku rolnego naliczonego wg ceny skupu Ŝyta 58,29 zł za 1q, tj. ogłoszonej 
przez Prezesa GUS wyniosą 520.221 zł. 
W projekcie budŜetu gmina na 2008 rok przyjęto dochód z podatku rolnego naliczonego 
według ceny skupu Ŝyta na 2008 rok przyjęto dochód z podatku rolnego zaliczonego wg ceny 
skupu Ŝyta 36,34 zł tj. ceny większej od dotychczasowej o 2,3 % podatku w wysokości 90,84 
zł z 1ha przeliczeniowego. 
 
Radny Juszczak Jan  - przedstawił opinię zbiorczą Komisji w sprawie ustalenia ceny Ŝyta do 
naliczania podatku rolnego na 2008 rok ./zał.Nr 9/ 
Radny Szaniec  - korzystając z obecności przedstawiciela Izby Rolniczej chciałem się zapytać 
jaką cenę  1 g Ŝyta do obliczania podatku rolnego proponuje pan delegat. 
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Pan Szkudlarek – na posiedzeniu był poruszany ten problem.  Koszty produkcji w rolnictwie 
wzrastają, a dochód spada dlatego  na posiedzeniu wnioskowano o jak najniŜszy podatek. 
Izby rolnicze mogą tylko wnioskować, nie mogą wpłynąć na Wójta czy radnych Pewne 
ustalenia zapadły juŜ w komisjach. To, Ŝe Izba Rolnicza uzyska niŜszy dochód w przypadku 
obniŜenia ceny  Ŝyta było jak najmniej  brane  pod uwagę. 
Chcę powiedzieć, Ŝe ceny  zbóŜ nie tylko w Polsce ale na całym świecie są zawyŜone. Jest to 
pewna koniunktura,  która moŜe doprowadzić nawet do zniszczenia gospodarstw.  
Porównując dochody rolników z 1992r czy 1993 roku z obecnymi to jesteśmy na tym samym 
poziomie. Np. produkcja trzody chlewnej, obecna cena skupu  jest  taka sama jak 1992r . Na 
dzień dzisiejszy rolnik ma bardzo cięŜko. 
Radny Rzepka -  Izby Rolnicze apelują „w dół”, do radnych. Dlaczego Izby Rolnicze nie 
apelują „do góry”, do posłów. PrzecieŜ to GUS wystawił  taką cenę. NaleŜałoby apelować do 
„góry”,  wtedy nie odcierpielibyśmy jako gmina.  
Pan Szkudlarek – Izby Rolnicze nie mają wpływu na ustalenie stawki podatku. Jedynie 
moŜemy przedstawić swoją opinię. Stawkę podatku rolnego ustalają radni. 
Radny Szaniec – Panie Delegacie, chciałbym usłyszeć odpowiedź konkretną. Jaka cena Was 
satysfakcjonuje ? 
Pan Szkudlarek  - Izby Rolnicze chcą aby podatek był najniŜszy. Rozmawiałem na temat  
podatku z panią Przewodniczącą. ObniŜając podatek gmina ma mniejszą subwencję, dlatego 
chciałbym zapytać się pani Skarbnik  o ile niŜszą subwencję otrzyma gmina.. 
Radny Majtyka – obniŜając podatek o złotówkę otrzymamy o złotówkę niŜszą subwencje.  
Pan Szkudlarek -  Na pewno mając pełny portfel gospodaruje się łatwiej. Nie jest to jednak 
wielka sztuka.  Sztuka jest gospodarować dobrze gdy nie jest on pełny. Jest to moja prywatna 
opinia. 
Radny Majtyka -  dyskutując nad podatkiem dyskutujemy zarazem nad budŜetem. Trzeba 
pamiętać, Ŝe chcemy wykonać ileś zadań. JeŜeli będziemy obniŜać podatek do najniŜszej 
stawki jak proponuje delegat, to szereg inwestycji nie będzie zrealizowanych, np. kawałek 
kanalizacji czy drogi nie będzie zrobione, któraś szkoła nie zostanie odnowiona. Apeluję o 
rozwagę i umiar przy uchwalaniu stawki podatku. 
Radna Grześlak – Pan radny Majtyka uprzedził mnie w swojej wypowiedzi. Musimy przecieŜ 
o dochody gminy dbać. JeŜeli nie będzie dochodów, to z czego cokolwiek  zrobimy. Koło się 
zamyka. 
Przewodnicząca Rady – chcę odnieść się do wypowiedzi pana sołtysa Szkudlarka, który 
powiedział, Ŝe komisje juŜ ustaliły stawkę podatku. Jest to opinia Komisji. Komisje na swoim 
posiedzeniu zaproponowały obniŜenie ceny Ŝyta do kwoty 50 zł za 1 q. Ta cena moŜe ulec 
podwyŜszeniu względnie obniŜeniu na dzisiejszej sesji. 
Musimy dzisiaj wypracować jaką cenę przyjąć do naliczania podatku.  
Prosiłabym aby p.Skarbnik powiedziała nam ile stracimy na subwencji obniŜając podatek 
rolny. 
Pani Skarbnik Gminy – subwencję wyrównawczą ustala Ministerstwo Finansów na podstawie 
dochodów jakie wykazujemy w sprawozdaniu. Przeliczany jest on na 1 mieszkańca. Jest 
tzw.wskaŜnik „G”. Jeśli mamy 92%  na 1 mieszkańca to przyznawaną mamy subwencje 
wyrównawczą. Do dochodów, które bierze Ministerstwo pod uwagę przy naliczaniu  
subwencji są wliczane skutki obniŜenia wszystkich górnych stawek,  skutki udzielonych ulg 
oraz  rozłoŜenia podatków na raty itd.  Skutki obniŜenia podatków  są zaliczane jako dochody 
wykonane przez gminę. Dochody Gminy są  zawyŜone chociaŜ faktycznie ich nie mamy. 
Przewodnicząca Rady -  Jest  propozycja  Komisji  o obniŜenie ceny skupu Ŝyta do kwoty 50 
zł. Przyjmując propozycje Komisji podatek wynosiłby 125 zł . Czy są inne propozycje. 
Radny Szaniec  - chciałbym zwrócić uwagę na pewną fakty. W tym roku ponieśliśmy straty, 
których moŜna było uniknąć. Przypomnę jakie to były kwoty: 90 tys.zł zapłaciliśmy za 
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ośrodki zdrowia co nie musiało być, 6 tys.zł zostało wypłacone odszkodowania panu Madele. 
To wszystko zapłacone zostało z kieszeni  naszego podatnika. Nikt się nie zastanawiał kto 
zawinił itd. Tak być dalej być nie moŜe, Ŝe ktoś zawinił a Urząd Gminy zapłaci.   
Nie jestem za tym aby całkowicie obniŜać podatek. Ja proponuję podatek w wysokości 115 zł 
z hektara. Ile stracimy na subwencji   uchwalając w tej wysokości podatek.  
Wójt Gminy – JeŜeli podatek będzie wynosił 115  zł , to w przyszłym roku uchwalając budŜet 
na 2009r  stracimy około 220 tys.zł. 
Radna Grześlak – radny Szaniec wspomniał o długach. Jak moŜemy je jednak odzyskać, od 
kogo. Zapłacić  musieliśmy. Nie ma  moŜliwości,  aby ten co zawinił  oddał. Nie ma takich 
przepisów aby kogoś ścigać. WyŜej jest to samo. Ktoś zawinił, odejdzie i my teŜ jako 
podatnicy  w skali całego kraju płacimy. 
Wójt Gminy  -   są  jakby dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest moralna. Moralność kaŜdy sam 
ocenia.  
Jeśli chodzi o sprawy sądowne,   to były  dwie. Pierwsza dotyczyła  indywidualnie pani 
Dyrektor w OŜarowie. Sąd stwierdził, Ŝe pani Dyrektor nie zapłaciła jakiś pieniędzy, jest 
winna ale  nie kazał zwracać. Druga sprawa  dotyczyła  nie zapłaconych składek na ZUS. 
ZUS wybronił swoje wymagania. Jest wyrok Sądu i musimy zapłacić  
Przy okazji chcę powiedzieć, Ŝe ciągle jesteśmy zaskakiwani jeśli chodzi o ośrodki. Są jakieś 
niedociągnięcia wobec Urzędu Skarbowego czy ZUS. Są to spore wydatki.   
Pani sołtys Czart Wiesława – Jak moŜna było finansować ośrodek zdrowia nie kontrolować  
czy wpłacane są składki na  ZUS .  Pani księgowa  co chciała to robiła. 
Przewodnicząca Rady – proszę o dyskusję nad podatkiem i ustalenie ceny Ŝyta .  
 Czy ktoś w tym temacie chce zabrać jeszcze głos? 
Radny Braliński Zbigniew   - drodzy Państwo, według mnie jeśli za duŜo podniesiemy stawkę 
podatku to moŜe być mała ściągalność. Wydaje mi się, Ŝe naleŜy wypracować taki kompromis 
aby z ziem słabych ludzie teŜ wpłacali. Co z tego uchwalimy wysoką cenę Ŝyta a w sumie do 
Gminy wpłynie mniej pieniędzy, bo ludzie będą zalegać z podatkiem.    
Przewodnicząca Rady -  jest wniosek formalny o 5 minut przerwy. W związku z tym 
ogłaszam  przerwę.                                                                                                                                                                                             
 
po przerwie 
 
Przewodnicząca Rady, Sabina Sokół – wznawiamy obrady XIII sesji Rady Gminy Mokrsko. 
W dalszym ciągu jesteśmy w punkcie 8 porządku obrad sesji tj.”Ustalenie  ceny Ŝyta przyjętej 
do naliczania podatku rolnego na 2008 rok”. 
Dla przypomnienia podam, Ŝe komisje na wspólnym posiedzeniu wypracowały cenę 50 zł za 
1q Ŝyta. Jest to cena niŜsza od ceny  podanej w komunikacie Prezesa GUS, która wynosiła 
58,29 zł. Czy są inne propozycje ? 
Radny Szaniec Wojciech  - ja proponuję przyjąć cenę  48 zł. Przy tej cenie podatek rolny z 1 
ha przeliczeniowego będzie wynosił 120 zł. 
Radna Gładysz Irena – popieram radnego Szańca i równieŜ proponuję cenę 48 zł. 
Przewodnicząca Rady, Sokół Sabina – są 2 propozycje: cena  50 zł i 48 zł za 1 1q Ŝyta. 
Proponuję je przegłosować:  
 
Za przyjęciem ceny Ŝyta  w wysokości 50 zł za 1q do naliczania podatku rolnego na 
2008 r  głosował  1 radny. Za ceną 48 zł za 1q głosowało 12 radnych. 
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Następnie  Przewodnicząca poprosiła Komisje Uchwał i Wniosków o odczytanie projektu 
uchwały. /Zał.N 10/ 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XIII/54/07 w sprawie obniŜenia ceny 
Ŝyta do celów naliczania podatku rolnego w roku 2008. 
 
 
 
 

P u n  k t  9 
 

Ustalenie ceny drewna przyj ętej do naliczenia  
podatku le śnego na 2008 rok  

 
Głos zabrała pani Irena Hojka, inspektor ds. podatków i opłat w UG. 
Opodatkowanie lasów określa ustawa z dnia 30 października 2002r – tekst jednolity Dz.U. Nr 
2002r Nr 200 poz.1682. Podatek leśny naliczany jest z gruntów leśnych o drzewostanie  
powyŜej 40 lat. Lasy do 40 lat nie podlegają opodatkowaniu. Podatek leśny od 1 ha wynosi 
równowartość pienięŜną  0,220 m3 drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaŜy drewna 
uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok 
podatkowy. Według Komunikatu Prezesa GUS z października 2007r średnia cena sprzedaŜy 
drewna za trzy kwartały bieŜącego roku wynosiła 147,28 zł. Podatek leśny na 2008r według 
tej ceny wynosić będzie 32,40 zł z 1 ha. Dla porównania podam, Ŝe w roku 2007 podatek ten 
wynosił 29,41 zł, w roku 2006 -28,891 zł, w 2005 26,488 zł. Rady Gminy są uprawnione do 
obniŜania kwoty średniej ceny sprzedaŜy drewna przyjmowanej jako podstawa do naliczania 
podatku leśnego na obszarze Gminy. 
Pragnę poinformować, Ŝe za mojej kadencji ten podatek nie był nigdy obniŜany, gdyŜ  
podatek dla rolnika nie jest zbyt duŜy, tym bardziej, Ŝe w większości lasy na naszym terenie 
są poniŜej 40 lat.  
Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie  zbiorczej opinii Komisji. 
 
Radny Juszczak Jan, Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, 
Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska przedstawił opinię Komisji. 
/zał.nr 11/ 
 
PoniewaŜ w dyskusji nikt nie zechciał zabrać głosu, Przewodnicząca Rady poprosiła  o 
przegłosowanie: kto jest za wnioskiem Komisji o nie obniŜanie ceny sprzedaŜy drewna i 
przyjęcie do naliczania podatku leśnego cenę podaną przez Prezesa GUS w  wysokości 
147,28 zł za 1 m3. 
 
Rada jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem do naliczania podatku leśnego na 
2008 rok średniej ceny sprzedaŜy drewna za trzy kwartały podanej w Komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w kwocie 147, 28 zł . 
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P u n k t  10 
 

Podjęcie uchwały w sprawie:  
 
a/ wysoko ści opłat za zaj ęcie pasa drogowego  
 
Głos zabrał Wójt Gminy Tomasz Kącki – Na komisji była omawiana sprawa. Stawki przyjęte 
na komisjach nie są stawkami wygórowanymi. Podjęcie uchwały w tej sprawie jest 
konieczne. Jest to jedno z zaleceń pokontrolnych RIO. Takiej uchwały dotychczas nie było. 
W związku z tym nie było dochodów z tego tytułu, które mogły wpłynąć do budŜetu. 
Chciałbym zwrócić pewną uwagę dotyczącą tej uchwały. MoŜe się zdarzyć w sytuacjach 
spornych dotyczących zajęcia pasa drogowego np. przyoranie. Gmina będzie miała 
instrument, moŜe niezbyt miły, ale istniejący aby swoich praw dochodzić. Z drugiej strony 
przy róŜnych inwestycjach, które mogą być na naszym terenie  np. budowa gazociągu  
będziemy mogli przypilnować aby z tego tytułu jakieś  dochody do budŜetu wpłynęły. Stawki 
nie są wygórowane, są najniŜsze z moŜliwych. 
Radny Majtyka  -  pan Wójt powiedział, Ŝe  moŜe stosować tą opłatę wobec tych osób, które 
przyorują drogi. W związku z tym ja proponowałbym  nawet podnieść  opłatę, ale Ŝeby pan 
Wójt  ją  egzekwował. 
Radny Szaniec Wojciech – jest to bardzo słuszny wniosek i godny realizacji. Niektórzy robią 
jak chcą i  myślą, Ŝe wolno im przyorywać drogi. Jestem za uchwaleniem nawet wyŜszych 
stawek, ale Ŝeby  uchwała  była realizowana. Mam w tej sprawie prośbę do pani inspektor 
Stanek, która się tymi sprawami zajmuje. 
Pani Stanek Małgorzata  - opłata za zajęcie pasa drogowego jest to sprawa drogowca. Ja 
jeŜdŜę  na drogi jeŜeli są podziały. Mogę wówczas tylko panu Wójtowi przekazać, Ŝe droga 
została przyorana. 
Radny Szaniec – gdy zostanie  stwierdzone, Ŝe droga została przyorana to dobrze byłoby, aby 
zaraz  ten co drogę zniszczył dostał upomnienie i nakaz przywrócenia drogi do stanu 
pierwotnego lub pokrycia kosztów. Inaczej nigdy nie będzie porządku. W OŜarowie są tak 
niektóre  drogi przyorane  / z tyłu OŜarowa/, Ŝe niedługo nie będzie ich w ogóle. 
Radny Rzepka  - ja proponowałbym moŜe rzeczywiście te stawki podnieść, ale pieniądze 
które wpłyną z tego tytułu do budŜetu przeznaczyć na utrzymanie dróg,  by drogi były 
zadbane i   wykaszone rowy. Obecnie rowy przydroŜne  są pozarastane chwastami, które 
następnie wysiewają się na pola. 
Radny Juszczak Jan przedstawił zbiorczą opinię Komisji  w sprawie ustalenia stawek za 
zajęcie pasa drogowego /zał nr 12/ 
Przewodnicząca Rady  -  stawki nie są wysokie. Nie wiem tylko, czy  moŜna byłoby pobierać 
opłatę za przyoranie drogi. Najpierw trzeba byłoby udowodnić, Ŝe  ktoś faktycznie drogę 
przyorał. Geodeta musiałby dokonać oznaczenia granic drogi. 
 Wójt Gminy – kwestia przyorywania dróg będzie istnieć zawsze. Odnowienie wszystkich 
granic jest niemoŜliwe. JeŜeli zdarzy się, Ŝe jest wyznaczanie granic i okaŜe się, Ŝe ktoś 
wszedł w drogę to mamy instrument aby egzekwować swoje prawa. Jest to np. kwestia 
płotów stojących w drodze. Jest teŜ tak, Ŝe my jesteśmy  strona krzywdzącą. 
Radny Szaniec  - proponowałbym aby rolników poinformować, Ŝe za przyorywanie dróg 
grozi kara. Wnioskuję o dopisanie do uchwały punktu ile wynosi kara  za przyorywanie  dróg. 
Na zebraniach wiejskich poinformować  rolników, Ŝe jeŜeli będzie udowodnione, Ŝe ktoś 
przyorał drogę będzie musiał zapłacić karę w określonej wysokości. 
Przewodnicząca Rady  - Tą uchwałą nie moŜemy uregulować problemu przyorywania dróg. 
Pani inspektor Stanek moŜe wyjaśni nam tą sprawę.  
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Radny Szaniec – jeŜeli ktoś przyorał 1m drogi to z niej korzysta. Za postawienie tablicy 
Ŝądamy wniesienie opłaty, a  drogę  to przyorać moŜna.  
Przewodnicząca Rady – na pewno dróg nie moŜna przyorywać. Jeśli chodzi o ustalenie stawki 
za przyorywanie dróg to dzisiaj tego problemu nie rozwiąŜemy, musimy zasięgnąć opinii 
prawnej w tej sprawie. 
Pani Stanek Małgorzata – inspektor ds. gospodarki gruntami. Sprawę przyorywania dróg 
reguluje kodeks wykroczeń. Idąc w teren i stwierdzając, Ŝe ktoś przyorał drogę to 
powinniśmy skierować sprawę do sądu. Nie chcemy jako Urząd Gminy walczyć z 
obywatelami, bo nie taka jest nasza rola. Gdybyśmy ze wszystkimi walczyli, to bardzo szybko  
prawdopodobnie wywieźliby nas na taczkach.  Nie postępujemy tak rygorystycznie a tylko 
staramy się zwracać uwagę. 
Przewodnicząca Rady – jest opinia Komisji i propozycje stawek. Czy są jeszcze inne 
propozycje stawek?  
 
PoniewaŜ innych propozycji nie było Przewodnicząca poprosiła Komisje Uchwał i Wniosków 
o przedstawienie projektu uchwały /zał.nr 13/ 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XIII/55/07 w sprawie wysokości stawek 
opłat za zajęcie pasa drogowego. 
 
 
 
 
b/ wyra Ŝenia opinii dotycz ącej ograniczenia działalno ści SP ZOZ w Wieluniu  
 
Przewodnicząca Rady –  Powitała przybyłego na sesję pana doktora Zbigniewa Kaczkę, który 
jest Dyrektorem ds. Lecznictwa w SPZOZ w Wieluniu. 
Następnie poinformowała iŜ Starostwo Powiatowe w Wieluniu przesłało  do zaopiniowania 
przez Radę Gminy projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji Poradni 
Internistycznej Konsultacyjnej w strukturze Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Wieluniu. 
Komisje Rady Gminy opiniując materiały na sesję w powyŜszej sprawie nie zajęły stanowiska 
w tej sprawie z uwagi na zbyt mało posiadanych informacji w tym zakresie. 
Opinię w tej sprawie podejmie Rada Gminy po wysłuchaniu informacji i wyjaśnieniach 
przedstawiciela SP ZOZ. Proszę o zabranie głosu pana doktora Zbigniewa Kaczkę. 
 Doktor  pan Zbigniew Kaczka  - Proszę Państwa, Konsultacyjna Internistyczna Poradnia jest 
to twór, który istnieje w strukturach szpitala od momentu jak powstał Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej i spełniała funkcję dla oddziału internistycznego o profilu 
kardiologicznym. Taka poradnia działała bez kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
W pewnym okresie częściowo podłączała się pod Poradnię Kardiologiczną, czyli pacjenci 
przyjmowani byli przez doktora Dobka a wpisywani do Poradni Kardiologicznej, która ma 
kontrakt w NFZ. W ramach porządkowania schematu organizacyjnego, statutu itd. musimy tę 
poradnię zlikwidować. Nie ma ona nawet własnych pomieszczeń. Wizyty odbywały się w 
gabinecie ordynatora. Taki stan  w SPZOZ nie moŜe istnieć. Być moŜe liczba, którą przytoczę 
da  Państwu jasny obraz. Od 1 stycznia 2007 do dnia dzisiejszego udzielono 39 porad, czyli 
istniało coś co nie powinno istnieć. Nie chcemy pozbawić pacjentów moŜliwości 
przyjmowania przez pana doktora. Plany są takie: poradnia kardiologiczna, w której pracuje 
pan doktor Dworniak będzie przeniesiona, jak wszystkie poradnie, z budynku ZUGiLu na ul. 
szpitalną 16. W ramach poradni kardiologicznej będzie miał swoje godziny pan doktor 
Dobek. Będzie to prawnie usankcjonowane i rozliczane z NFZ , tak jak to być powinno. Ilość 
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przyjęć  pacjentów w roku ubiegłym i rok wcześniej jest podobna. Jeśli chodzi o dostępność 
to była tylko dla nielicznych osób wychodzących z oddziału. W NFZ nie istnieje coś takiego 
jak kontrakty na poradnie internistyczne, poniewaŜ podstawowa opieka zdrowotna przejęła 
tego typu świadczenia zarówno w zakresie chorób wewnętrznych jak i schorzeń dziecięcych. 
Istniał sztuczny twór, który w ramach porządkowania  pewnych struktur organizacyjnych 
musi być ze statutu wykreślony. Świadczenia tego rodzaju będą w sposób formalny udzielane 
w ramach poradni kardiologicznej. Pan doktor Dobek oprócz tego, Ŝe posiada doktorat jest 
kardiologiem, czyli ma wszystkie kwalifikacje aby w takiej poradni przyjmował. Będzie to 
nie wątpliwie z korzyścią dla pacjentów. Pierwsza wizyta po wypisaniu pacjenta z oddziału 
moŜe się odbywać w poradni kardiologicznej i udzielana być przez ordynatora oddziału, który 
będzie miał moŜliwość skonfrontowania leczenia z tym, co się dzieje po 2 czy 3 tygodniach 
od momentu wypisu. 
Ja ze swej strony tyle miałbym do przekazania. JeŜeli są jakieś pytania, to  postaram się na nie 
odpowiedzieć. 
Przewodnicząca Rady – podziękowała panu doktorowi za wyjaśnienie tematu i poprosiła 
radnych o zabieranie głosu. 
Radny Szaniec  
- aby dostać się na konsultację do lekarza kardiologa /doktora Dobka/ trzeba uzyskać 
    skierowanie od lekarza rodzinnego, czy tak jest? 
- czy tomograf w naszym szpitalu jest juŜ czynny, jeśli nie, to kiedy będzie. Jaka jest opłata 
  od   1 zdjęcia chcąc zrobić je prywatnie. Wiadomo, Ŝe lekarze nie zbyt chętnie dają 
   skierowanie gdyŜ  to kosztuje.  
Pan doktor Kaczka –  
1.JeŜeli pan doktor wyznaczy wizytę w poradni kardiologicznej, to karta wypisowa ze 
    szpitala    słuŜy za skierowanie i nie potrzebne jest skierowanie od lekarza rodzinnego.   
2.Jeśli chodzi o tomograf komputerowy, to otrzymaliśmy w końcu z Urzędu  
   Marszałkowskiego  pieniądze na zakup wyeksploatowanej juŜ lampy do  tomografu. 20 bm. 
   odbędzie się przetarg, mamy nadzieję , Ŝe w ciągu 10 dni od przetargu   lampa zostanie 
   zamontowana. NaleŜy się spodziewać, Ŝe w pierwszych dniach grudnia  pracownia 
   tomografii komputerowej zostanie uruchomiona. UwaŜam, Ŝe jest to zbyt długi  okres czasu 
   kiedy pracownia tomograficzna była nieczynna.  Nie  ode mnie to jednak zaleŜało.  
   W chwili obecnej topografia to Ŝaden luksus. Jest to praktycznie podstawowe badanie gdyŜ 
   nie moŜemy się cofać do lat 50, kiedy luksusem było zdjęcie rentgenowskie.  
   Obecnie idziemy w wyŜsze standardy diagnostyczne. Tomograf jest dla funkcjonowania 
   Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej  niezbędny. JeŜeli go nie ma, to tak, jakby 
   zakład   nie istniał. Wszystkie kontrakty na poszczególne oddziały uwarunkowane są 
   obecnością tomografu.  
   Od 14 sierpnia do 1 grudnia  br, aby znaleźć 300 tys.zł , bo tyle będzie kosztowała lampa, to 
   zbyt długi okres. W tym czasie SPZOZ być moŜe tyle samo stracił z powodu 
   wykonywanych badań w innych jednostkach, za które bezwzględnie musimy płacić, jak 
   równieŜ z powodu odpływu pacjentów, którzy nie mając tomografii komputerowej nie 
   mogą być u nas leczeni. JeŜeli ktoś ma skierowanie na tomografię np. 
   - ma uraz głowy i jedzie do Sieradza czy  Bełchatowa i stwierdzony jest krwiak, to nikt się 
   nie zgodzi aby tego pacjenta wieźć z powrotem do Wielunia, zwłaszcza Ŝe w tych szpitalach 
   są oddziały neurochirurgiczne.  
   - jeŜeli  pacjent jest w cięŜkim stanie i stwierdzone obraŜenia mówią o tym, Ŝe nawet 45 km 
   zagraŜałoby lub pogorszyłoby jego stan zdrowia, to jeŜeli jest oddział intensywnej terapii w 
   Sieradzu czy w Bełchatowie to on w tym szpitalu zostanie. 
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   My mając swój własny oddział a nie mając moŜliwości wykonywania  tomografii moŜemy 
   powiedzieć, Ŝe funkcjonuje on na 30-35% i nie moŜe wyrabiać swojego kontraktu co jest ze 
   szkodą dla szpitala. .Mam nadzieję, Ŝe tomograf zostanie uruchomiony i nadrobimy  straty. 
3 Jest ustalony cennik za badania tomograficzne. JeŜeli ktoś chce wykonać badania i ma    
   skierowanie z prywatnego gabinetu to nie ma przeszkód aby je wykonał, ale wówczas musi 
   zapłacić. Nie jest tak, Ŝe kaŜdy pacjent ma ten sam rodzaj badań.  Są badania z kontrastem, 
   bez kontrastu,  w róŜnych wymiarach, trójwymiarowe i inne. Cena zaleŜy od  rodzaju  
   przeprowadzonego badania. Najtańsze prywatne badania moŜe być w    granicach 150 zł. 
   Cennik jest oficjalny. Przyznam się, Ŝe w szczegółach nie znam cen. Cennik usług 
   tomografu ustalają ci , co  wykonują takie badania. 
   Chcę równieŜ poinformować, Ŝe jest generalna zmiana jeśli chodzi o badania tzw. 
   współfinansowane, czyli takie na które mógł kierować tylko specjalista tj. tomograf, usg 
   doplera, rezonans magnetyczny i wiele,  wiele innych . Od 1 stycznia nie istnieją juŜ 
   badania diagnostyczne współfinansowane. Będą tzw. procedury  kosztochłonne. Na te 
   procedury będzie miał prawo kierować lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz 
   podstawowej opieki zdrowotnej i POZ  nie będzie absolutnie obciąŜana kosztami 
   wykonania tego badania. Finansowanie tych badań w pełni przejmuje NFZ.  
Przewodnicząca Rady – dziękuję panu doktorowi za wyjaśnienia. Pana doktora zaprosiliśmy 
celem wyjaśnienia sprawy likwidacji Poradni Internistycznej Konsultacyjnej. Myślę, Ŝe  pan 
doktor  wyjaśnił wyczerpująco powody likwidacji Poradni. 
Proponuję teraz  przegłosować kto jest za wyraŜeniem opinii pozytywnej dotyczącej 
likwidacji Poradni  Internistycznej Konsultacyjnej. 
 
Rada Gminy Mokrsko jednogłośnie opowiedziała się za wyraŜeniem pozytywnej 
opinii wobec projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji Poradni 
Internistycznej Konsultacyjnej w strukturze Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Wieluniu  
 
Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła Komisje Uchwał i Wniosków o przedstawienie 
projektu uchwały / zał.Nr 14/ 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę  Nr XIII/56/07 w sprawie wyraŜenia opinii 
dotyczącej ograniczenia działalności SP ZOZ w Wieluniu. 
 
Pani Przewodnicząca odczytała pismo Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Wieluniu z dnia 12 listopada w sprawie współfinansowania zakupu sprzętu 
medycznego tj. gastroskopu i kolonoskopu. 
Czy w tym roku znalazłyby się jakieś środki i w jakiej formie mogłaby być udzielona dotacja  
musiałaby się wypowiedzieć Pani Skarbnik . 
Prosiłabym  równieŜ o zabranie głosu w tej sprawie pana doktora Kaczkę. 
Pan doktor Kaczka – Jest duŜo zawartych w piśmie tzw. medycznych spraw oraz wyjaśnień. 
Są to w pewnym sensie moje wyjaśnienia do tego pisma, po zebraniu  oczywiście danych ze 
szpitala. 
Graniczną datą jest 31.12.2012 r. Jest to data, która mówi, Ŝe wszystkie zakłady opieki 
zdrowotnej muszą  być dostosowane do  odpowiednich rozporządzeń. Muszą posiadać 
odpowiednią ilość łóŜek na odpowiednich metrach kwadratowych, odpowiednią ilość sal 1, 2 
i 3 osobowych jak równieŜ standard urządzeń. Zrobiliśmy remanent w SP ZOZ i 
przekazaliśmy do Starostwa harmonogram pewnych działań.  
Tak jak przygotowują się wszyscy do EURO 2012 tak i my musimy się przygotować aby nasz 
szpital nie pozostał wyłącznie szpitalem typu Wieruszów czy Pajęczno. Wyliczyliśmy, Ŝe 
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ilość pieniędzy, które trzeba przeznaczyć tylko wyłącznie na dosprzętowienie, co nie będzie 
super standardem  ale na poziomie dobrego szpitala powiatowego oraz by  sprzęt, którym się 
będziemy posługiwać mógł stanowić podstawę zawierania kontraktów, to kwota  grubo ponad 
2,5 mln  zł. 
Pani Kopacz obecnie minister zdrowia  mówi, Ŝe nie będzie NFZ, a tylko 5 moŜe 6 albo 7 
regionalnych FZ. KaŜdy będzie się mógł ubezpieczyć w  FZ w którym będzie chciał,  w tym, 
który będzie lepszy. Rozumiem to w ten sposób, Ŝe będą wówczas zjeŜdŜać się 
przedstawiciele z poszczególnych regionalnych NFZ i  wizytować szpital. Mogą  np. 
powiedzieć, Ŝe  zakontraktują u nas usługi rehabilitacyjne, poniewaŜ mamy fantastyczny 
nowy, oddany w marcu br oddział, oraz usługi oddziału intensywnej terapii, szpitalnego 
oddziału ratunkowego, kardiologii, pulmonologii. Natomiast  jak przyjdzie na oddział 
ortopedii,  chirurgii czy chirurgii dziecięcej to  powie, ja takich usług nie zakontraktuję, 
poniewaŜ mój pacjent nie będzie się chciał tutaj leczyć. 
Będzie to nie z  powodu kadry tylko warunków lokalowych. W tej chwili dopasowujemy 
łóŜka do metraŜu, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2013 r. Szpital ma obecnie 333 
łóŜka tzw. rzeczywiste, ale metraŜowo odpowiada tylko w granicach 282 do 285 łóŜek. Takie  
oddziały jak ginekologia i połoŜnictwo w tej chwili posiadają 46 łóŜek na całym piętrze i 
spełniają wszystkie wymogi metraŜowe. Chirurgia niby wielki oddział, ale moŜe tam być 
docelowo 28 łóŜek.   Na oddziale laryngologii, /którego juŜ nie ma/ i oddziale chirurgii 
dziecięcej było kiedyś 43 łóŜka. Zgodnie z wymogami moŜe na tej powierzchni  być tylko 20 
łóŜek.  
UwaŜam Ŝe rok 2012 jest  graniczny, poniewaŜ juŜ 3 razy były przesuwane terminy 
dostosowania  szpitali do wymogów rozporządzeń.  
Nie tylko pomieszczenia ale równieŜ aparatura i urządzenia medyczne będą podstawą 
zawierania kontraktów.  JeŜeli  mamy usg, doplera i wykonujemy tego typu badania, to NFZ 
nie stawia przeszkód aby wiele innych jeszcze  procedur zakontraktować poniewaŜ mamy 
moŜliwości diagnostyczne. Nie mając odpowiedniej aparatury, nie wystarczy napisać, iŜ 
mamy podwykonawców na wykonywanie badań. Pacjent musi być leczony w szpitalu.  

Od niedawna tj. od 6 września br jestem dyrektorem ds. lecznictwa, a pracuję  juŜ 35 
rok. Moja wizja   SP ZOZ w Wieluniu jest, Ŝe  ma to być szpital publiczny,  szpital 
powiatowy w pełnym stopniu tego znaczenia, gdzie pacjent jest przywieziony i szybko 
zdiagnozowany oraz podjęta decyzja, czy leczymy go w tym szpitalu bo mamy moŜliwości 
lub transportujemy go dalej poniewaŜ moŜliwości nie mamy.  Chcę dodać, Ŝe 75% pacjentów 
w Polsce jest leczonych w szpitalach powiatowych. Od szpitala powiatowego leczenie się 
zaczyna.  
Kiedyś jeśli chodzi o kardiologię,  zawał to było Ŝniwo śmiertelne. Dziś jest inaczej  
Dla przykładu podam: nasz pracownik, który przyszedł do pracy poczuł się nagle źle. Po 
wykonaniu  EKG na kardiologii,  juŜ po 4 godzinach rozpoczął swoją podróŜ do Częstochowy 
do tzw. Centrum Kardiologii Inwazyjnej gdzie natychmiast poddany został zabiegowi. Był to 
czwartek w ub.tygodniu a w poniedziałek rano ten pan jest w pracy.  Inny przykład, chory z 
rozległym zawałem, u którego nastąpiło zatrzymanie krąŜenia. Po przeprowadzonej akcji 
reanimacyjnej i odzyskaniu przez niego przytomności, świadomości i pełnego kontaktu, 
podjęta została decyzja przewiezienia go do Częstochowy. Za 3 dni pacjent  jest juŜ zdrowy 
poniewaŜ zmiany martwicze w obrębie serca nie zdąŜyły się rozwinąć. Usunięto  szybko to co 
było przeszkodą,  są to tzw. „złote godziny”.   
Mamy świetną współpracę jeśli chodzi o kardiologię z Częstochową. MoŜna zadać pytanie, 
czy nie moŜna zrobić takiej inwazyjnej kardiologii w Wieluniu? Nie widzę takiej potrzeby, 
jeśli są wyspecjalizowane ośrodki, a odległość  nie jest duŜa. Współpracujemy równieŜ z 
Pabianicami i Łodzią, ale najlepiej współdziała się nam z Częstochową. Nie wiadomo mi nic, 
aby któryś z pacjentów,  który dotarł do Częstochowy zakończył swoje Ŝycie. Wszyscy 



 17 

wychodzą  ze szpitala czują się świetnie i po kilku dniach wracają do pracy. Śmiertelność na 
kardiologii zupełnie  spadła.  
Rola szpitala powiatowego to udzielenie podstawowej szybkiej diagnostyki. Aby to 
wykonywać, to trzeba mieć sprzęt. JeŜeli nie ma sprzętu,  nie ma moŜliwości.  Oczywiście nie 
wolno pominąć dokładnego badania lekarskiego gdyŜ Ŝadna maszyna nie zastąpi człowieka, 
ale maszyny są po to, aby człowiekowi bardzo a bardzo pomagać. 
 Od czasu reformy czyli od stycznia 1999r z NFZ nie otrzymaliśmy ani jednej złotówki 
na zakup jakiegokolwiek sprzętu. My dostajemy pieniądze na leczenie i to nie najlepsze 
leczenie poniewaŜ procedury są bardzo nisko wycenione, czyli tanie.  
Mając doskonały sprzęt moŜna u pacjenta z ostrym zapaleniem trzustki, kamicą pęcherzyka 
Ŝółciowego w ciągu pół godziny wykonać maleńki zabieg. Trzustka przestaje być chora.  Są 
to juŜ lekarskie niuanse. Mówiąc o tym, chcę powiedzieć do czego wykorzystuje się sprzęt. 
Podam przykład: dziewczyna 19 lat, stwierdzono kamicę pęcherzyka Ŝółciowego, ostre 
zapalenie trzustki. PoniewaŜ nie mamy specjalistycznego sprzętu, mój telefon do kliniki gdzie 
pracuje córka mojego brata. Za godzinę otrzymujemy telefon, chorą moŜna przywieźć do 
kliniki. Rano miała zabieg i za 2 dni została wypisana zdrowa, a za dwa tygodnie juŜ planowo 
bez Ŝadnych zagroŜeń wykonano zabieg usunięcia pęcherzyka Ŝółciowego.  
Dysponując nowoczesnym, wysokiej klasy sprzętem moŜemy postawić rozpoznanie w bardzo 
wczesnym okresie rozwoju choroby, skrócić okres leczenia, a przez to zmniejszyć koszty jak 
równieŜ zapobiec w niejednym przypadku rozwojowi choroby nowotworowej. Są juŜ ludzie, 
lekarze, którzy umieją się tym sprzętem posługiwać.   
Apelujemy o pomoc finansową w zakupie sprzętu medycznego nie tylko do Państwa, 
apelujemy do wszystkich gmin. Rozumiemy, Ŝe w tym roku moŜe nie być moŜliwości  gdyŜ 
budŜety tego roku, Ŝe są zamknięte. Zwracamy się do Was abyście przewidzieli jakąś kwotę 
w budŜecie roku przyszłego. 
W roku bieŜącym w naszym szpitalu leczonych było 500 pacjentów z terenu Gminy Mokrsko. 
Nie chcę polemizować z opinią na temat szpitala. Są opinie dobre i złe. Ostatnio pojawiło się 
b.duŜo złych, co mnie jako ortopedę przytłacza.  
Stało się tak , Ŝe  dodatkowo od 6 listopada pełnię obowiązki ordynatora chirurgii 
ortopedyczno-urazowej, oprócz tego, Ŝe jestem dyrektorem ds. lecznictwa. Jest to na okres 
przejściowy, do czasu rozegrania konkursu. Chodzi o uspokojenie i  zmianę wizerunku 
oddziału i całego szpitala.  
Kiedy  zostałem dyrektorem zasada moją   jest,  aby relacje pomiędzy lekarzami, pomiędzy 
pielęgniarkami były prawidłowe zgodnie z kodeksami etyki , by wszyscy fachowi pracownicy 
szpitala widzieli jeden nadrzędny cel, którym jest pacjent. Wszystko ma się kręcić wokół  
pacjenta. JeŜeli tak będzie, to zmieni się równieŜ wizerunek szpitala. Aby wizerunek 
poprawiać trzeba teŜ mieć czym diagnozować, kim i czym leczyć. Gdybyśmy się nawet cały 
czas uśmiechali to jeszcze nie wszystko. Muszą być jeszcze widoczne efekty leczenia. 
Przewodnicząca Rady -  podziękowała dyrektorowi szpitala za obszerne wyjaśnienie tematu i 
następnie o zabieranie głosu. 
Pani Wiesława Czart – sołtys – pan dyrektor Kaczka podał, Ŝe w ub. roku w poradni  
Internistyczno Konsultacyjnej było 39 przyjęć. Proszę powiedzieć jakie warunki pacjent musi 
spełnić na oddziale kardiologicznym aby uzyskać wpis w kartę informacyjną, Ŝe na kontrolę 
ma  zgłosić się  do tej poradni. W 90% a nawet więcej pacjenci wychodzą ze szpitala i w 
karcie jest: „dalsze leczenie u lekarza pierwszego kontaktu”. Proszę mi powiedzieć i 
wytłumaczyć co musi pacjent  spełnić aby w kartę informacyjną miał wpisane, Ŝe musi się 
zgłosić chociaŜ na pierwszą kontrolę do tej poradni. 
Pan doktor Kaczka –  JeŜeli poradnia nie ma kontraktu, nie ma pomieszczeń, jest fikcyjna , 
przyjęcia odbywają się w gabinecie ordynatora, to ordynator, który kartę podpisuje nie 
napisze: zgłosić się  do mnie do gabinetu ordynatora za 14 dni.  
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Pani Czart –  rozumiem, Ŝe do gabinetu ordynatora przychodzi chory prywatnie. 
Pan doktor Kaczka -  nie wiem po co idzie chory do ordynatora. Nie jestem policjantem, ani 
nie jestem pod stołem, dlatego na ten temat nie chcę się wypowiadać. Jeśli Pani ma jakąś 
wiedzę na ten temat, to proszę poinformować odpowiednie słuŜby łącznie z CBA. 
Właśnie, aby Pani nie miała takich zastrzeŜeń, chcemy po  wykreśleniu ze statutu fikcyjnej 
poradni  w ramach poradni kardiologicznej dać godziny przyjęć  doktorowi Dobkowi,  gdzie 
karta informacyjna moŜe słuŜyć za zarejestrowanie się do tej poradni. JeŜeli doktor Dobek 
będzie pracował w tej poradni, miał swoje godziny przyjęć, to moja juŜ głowa aby w karcie 
było napisane, kontrola nie w POZ u lekarza rodzinnego ale w poradni kardiologicznej. Aby 
tak było coś musi być legalnego, zarejestrowanego. W tej chwili ja nie boję się mówić, Ŝe jest 
to fikcja, z którą walczę. Niech będzie wszystko zgodnie z obowiązującym  stanem. Staram 
się zawsze przestrzegać prawa, mogę mieć tylko odmienne zdanie.  
PrzyjeŜdŜają do nas róŜni kontrolujący. Często  mają podobne zdanie jak my, ale jak wyjadą i 
przychodzi protokół pokontrolny, to o dziwo wcale tego zdania tam nie widać, tylko tak jak 
litera prawa mówi. W protokóle jest napisane, Ŝe  to  nie jest zrobione, tamto nie zrobione. Jak 
z nami rozmawiają uwaŜają, Ŝe jest to głupota. Dlatego chcę aby wszystko było 
usankcjonowane i było prawnie.   
Nie jest tak, Ŝe my wyłącznie do Państwa się zwracamy o pomoc finansową.  
Zwracamy się o pieniądze wszędzie, gdzie jest to moŜliwe. Chcemy przede wszystkim 
pozyskać środki unijne. Bierzy udział w pewnych programach rozwoju regionalnego. 
Składamy  projekty jeden za drugim. Jak jest moŜliwością pozyskania środków, to  Państwo 
wiecie, gdyŜ z pewnością korzystacie . Albo uda się skorzystać albo  nie. Kto ma większą siłę 
przebicia, kto jest bliŜej,  to projekt moŜe być gorszy, środki otrzyma. 
Trzeba było Marszałka Województwa przeprowadzić przez szpital aby jakieś pieniądze się 
znalazły. Pokazaliśmy oddziały gdzie jest dobrze, ale pokazaliśmy równieŜ chirurgię, 
chirurgie dziecięcą i ortopedię., które wymagają kapitalnego remontu i dosprzętowienia na co 
potrzebne są niesamowite pieniądze. Będąc na oddziale chirurgii czy ortopedii momentami 
mam wraŜenie, Ŝe to nie jest szpital a lazaret.  
Przyznam  się, Ŝe parę ładnych lat nie odwiedzałem  ortopedii mimo, Ŝe jestem ortopedą, 
zajmowałem się czym innym. Jak teraz jestem w nim, to pierwsze co zrobiłem, to szukam 
sponsorów. Nie będę czekał 2-3 lata aŜ ktoś zrobi mi generalny remont. Takie rzeczy jak 
ubikacja, łazienki moŜna zrobić, bo nie są to miliony. Są sponsorzy, którzy pomogą. Jedni 
dadzą umywalki, krany inni lakier itd. Znajdą się równieŜ ludzie, którzy je załoŜą i pomalują 
ściany. Będzie milej  choremu, zwłaszcza Ŝe  chirurgia urazowa to jest specyfika.  
Są 2 grupy pacjentów. Pierwsza grupa to pacjenci tzw. geniatryczni, osoby dojrzałe i bardzo 
dojrzałe /w wieku 75 -80lat/. W tej  chwili nie ma przeszkód  by przeprowadzić operację w 
tym wieku. Sam operowałem ostatnio panią w wieku 88 lat. Bez operacji nie było Ŝycia dla 
niej, po operacji  jest. Wróci  jeszcze do domu do normalnego Ŝycia. 
Druga grupa to pacjenci po wypadkach. Nasz teren jest terenem rolniczym i najczęściej są to 
wypadki jak:   
- upadki z drabiny,  z dachu, sąsieków, które są przyczyną złamań kończyn górnych lub 
  dolnych. Często są to złamania otwarte. 
- związane z obsługą maszyn rolniczych.  
Musimy się nastawić na urazy, które dominują w tym terenie. 
Pani  sołtys , Wiesława Czart – dziękuję panu doktorowi za wyjaśnienie, Ŝyczę powodzenia w 
pracy oraz by szpital  wieluński uzyskał opinię taką, jak kiedyś miała ortopedia. 
Pan doktor Kaczka – dziękuję bardzo. Szpitala z Leśnej Góry to my nie zrobimy, moŜe to być 
tylko na filmie.  UwaŜam , Ŝe lekarz aby zasłuŜył na szacunek to musi się sam szanować.  
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Przewodnicząca Rady  - we wrześniu na sesji wyraŜaliśmy równieŜ opinie o likwidacji 11 
poradni. W związku z tym moje pytanie, co jeszcze będzie likwidowane, czy na dzień 
dzisiejszy jest wiadomo. 
Pan doktor Kaczka -  takie samo pytanie padło na Zarządzie Powiatu. W chwili obecnej nic 
nie planujemy więcej  likwidować. PrzełoŜenie jest takie, wszystkie poradnie, które były 
likwidowane nie działały. Było zachłyśnięcie w  roku 1999 ale świadomie Kasa Chorych to 
zrobiła. Były kontrakty tzw. kapitacyjne. Bez względu na to czy ktoś uderzył się w głowę i 
leŜał 1 dzień, czy miał cięŜką wykonaną operację Kasa Chorych dawała 1200 zł od osoby. 
Okazało się, Ŝe wszystkie oddziały były na plusie. Potem zaczęły się schody, np. chirurgia, 
która miała 3,5 mln kontrakt w 1999r, nagle dostaje 1700 tys. zł w roku 2000. Skąd wziąć 
pozostałą kwotę?. Nagle w szpitalach zrobiły się deficyty. W 1999r powstawały nowe 
starostwa, Fundusz Zdrowia nie stawiał   warunków ile godzin ma być czynna poradnia, kto 
ma  być w niej zatrudniony.  
Jeden  przykład: Poradnia Neurochirurgiczna. Pan doktor, którzy przyjeŜdŜa z Łodzi, 
przyjeŜdŜa 2 razy w m-cu w środy. Cały kontrakt na tą Poradnię to 4 tys.zł. Ilość pacjentów, 
która się w tym mieści jest Ŝadna. JeŜeli przyjmiemy 50 zł na pacjenta, to byłoby na rok  80 
osób. Czy to rozwiązuje problem? Według mojej oceny  było to z korzyścią dla p.doktora.  W 
tym dniu pan doktor ma otwarty gabinet w Wieluniu. Za pieniądze zozowskie jeździł do 
prywatnego gabinetu, a po drodze przyjął 3 osoby na kasę chorych. Wydaje mi się, Ŝe trzeba z 
tym skończyć. Na moją propozycję, Ŝe wystąpimy o większy kontrakt,  jeŜeli pan doktor   
będzie przyjeŜdŜał  co tydzień, ale nie na 2 godziny, odpowiedź była, Ŝe mogę szukać sobie 
innego lekarza. Lekarze specjaliści nie mają ochoty pracować za pieniądze, które proponuje 
im SP ZOZ.  JeŜeli kontrakt specjalisty wynosi 5 tys.zł, a   jego pobory przekraczają 5 tys.zł.  
rocznie, to jaki sens jest utrzymywania. 
Wójt Gminy –  Czy szpital uzaleŜnia zakup sprzętu wymienionego w piśmie od zebranych 
środków i złoŜonych deklaracji. Środki mogą być przecieŜ deklaratywne.  
Doktor Kaczka – KaŜdą drogą będziemy apelować, docierać do wójtów, przewodniczący rad, 
będziemy wysyłać pisma do róŜnych firm. Mamy pewne przyrzeczenia, Ŝe zostanie 
zakupiony aparat rentgenowski, kardiograf. 
Dla szpitala jest b.waŜne aby był nowoczesny dobry sprzęt. Po pierwsze przy nowoczesnym 
sprzęcie jest dobra diagnostyka.  Po drugie ze względu na procedurę,  według której my się 
rozliczamy.  MoŜemy leczyć pacjenta za 130 punktów, co w przeliczeniu na złotówki wynosi 
1300 zł, mimo Ŝe tego samego  moŜemy leczyć  za 3000 zł. Jak  go rozliczymy 
uwarunkowane  jest  od tego jakie badania będzie miał wykonane, a nie od leków, które mu 
podamy. Dlatego musimy zabiegać róŜnymi drogami o sprzęt.  Koszty zakupu sprzętu dość 
szybko się zwrócą.  Podam przykład:  ostry zespół bólowy kręgosłupa, który moŜe dotyczyć 
kaŜdego. Chorego  z takim z chorzeniem mam prawo przyjąć na ortopedię i go leczyć. JeŜeli 
wykonam  tomografię komputerową to mogę wziąć za to leczenie 1300 zł./ tj 130 punktów/ 
JeŜeli tego badania nie wykonam to mogę leczyć 3 tygodnie i mam prawo  napisać 20 
punktów czyli 200 zł. Który oddział zgodzi się przyjąć pacjenta z ostrym bólem kręgosłupa, 
jeŜeli nie ma moŜliwości wykonania tomografii, gdzie leczenie trwa około 3 tygodni. Poza 
tym trzeba podać pacjentowi masę leków przeciwbólowych oraz wykonać masę zabiegów. 
Jak wszystkie koszty policzymy, to przekraczają one grubo powyŜej 200 zł.  
Natomiast w szybkiej diagnostyce komputerowej warto takiego pacjenta przyjąć do szpitala. 
Takie  na dzień dzisiejszy są niuanse. Być moŜe nowy minister zdrowia coś niecoś zmieni w 
tych procedurach, które na dzień dzisiejszy są nie Ŝyciowe i nie realne. 
Radna Grześlak -  zdrowie i Ŝycie kaŜdego pacjenta   jest bardzo cenne. KaŜdy chciałby być 
dobrze leczony dobrym sprzętem  i  skutecznie. JeŜeli mogę wypowiadać się w imieniu całej 
Rady, to myślę, Ŝe jakieś środki się znajdą na wspomoŜenie  szpitala .  
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Panu doktorowi naleŜy Ŝyczyć aby 2,5 mln,  które brakuje do doposaŜenia szpitala udało się 
zdobyć. Byłoby to z korzyścią dla nas wszystkich. KaŜdy chciałby być leczony bliŜej domu 
niŜ gdzieś b.daleko. Dla rodziny, która odwiedza chorego jechać 120 km a 20 km  to jest 
b.duŜa róŜnica. Myślę, Ŝe  pacjenci  z całej gminy  będą  wdzięczni, jeŜeli gmina wspomoŜe 
jakąś kwotą SP ZOZ w Wieluniu.  
Przewodnicząca Rady – na pewno to nie jest jedno czy dwa urządzenia, które są potrzebne na 
dzień dzisiejszy. Wiele oddziałów ma jeszcze sprzęt niedoskonały i na pewno potrzeba duŜo 
więcej.  
Doktor Kaczka – na pewno tak. Występujemy o środki na zakup sprzętu, który jest 
najbardziej drogi. Sprzęt tańszy kupujemy na bieŜąco. Bez niego nie moŜna wyobrazić sobie 
leczenia. Jest to sprzęt jak: pompy infuzyjne, jak podstawowe aparaty EKG. Nie mogą być 
przecieŜ 20-letnie aparaty. W tej chwili będziemy zabiegać o środki na 1 przewoźny aparat do 
znieczuleń. Okazało się, Ŝe te które były na salach od 2 lat nie miały certyfikatu. MoŜna 
powiedzieć, Ŝe zagraŜały w pewnym sensie  pacjentom i lekarzowi. Musiały być wycofane. 
Nie będę się podkładał, Ŝe coś nie ma certyfikatu a jest  uŜywane.  
Chcę podziękować pani Przewodniczącej za poparcie. Myślę, Ŝe swoją osobą potrafi pani 
zdopingować wszystkich radnych do tego aby pozytywnie odnieśli się do naszej prośby.  
Potrzeby szpitala są duŜe Myślę jednak, Ŝe jeŜeli ustalimy ilość łóŜek na poszczególnych 
oddziałach i dojdziemy do takiego sprzętu jak jest na oddziale dializ, gdzie cały sprzęt od a do 
z jest nowy łącznie z meblami warunki leczenia pacjenta i pracy lekarzy będą duŜo lepsze. 
Było duŜo zamieszania podczas prywatyzacji dializ. Teraz naleŜałoby zapytać się pacjentów 
dializ czy lepiej jest gdy powstała spółka, które jest w międzynarodowych centrach dializ czy 
jak oddział dializ  prowadził szpital. Po sprywatyzowaniu oddziału warunki leczenia 
diametralnie uległy zmianie. Pacjenci nie czekają, dowoŜeni są na dializy  i po dializie 
odwoŜeni do domu. 
Radny Rzepka -  w pomieszczeniach ZUGiL-u jest jeszcze kilka przychodni. Czy wszystkie 
będą likwidowane. Wiem, Ŝe  przyjmuje pani dr Czechowska, jest diabetolog. 
Pan Doktor Kaczka – Poradni diabetologicznej juŜ nie ma w naszych strukturach. Pani dr 
Czechowska przyjmuje w „Medyku”.  
Jest taka  zasada, Ŝe  oddziały, które są w szpitalu muszą mieć przełoŜenie  na poradnie.  
Poradnie bezwzględnie są związane z oddziałami. W tych poradniach pracują lekarze 
pracujący w oddziałach. Zapewnia to ciągłość leczenia.  
Do przeniesienia jest Poradnia Gruźlicy i Płuc, Laboratorium Mikrobiologiczne,  Poradnia 
Kardiologiczna oraz Laryngologiczna. 
Przewodnicząca Rady – podziękowała jeszcze raz Panu doktorowi za wyjaśnienia i Ŝyczyła 
sukcesów w pracy oraz pozyskania duŜych środków dla  szpitala. 
 
 
 
 
 
c/ powiadomienia pana Wacława Urbaniaka – Sekretarz a Gminy Mokrsko o 
obowi ązku przedło Ŝenia Radzie o świadczenia lustracyjnego oraz skutkach 
niedopełnienia tego obowi ązku 
 
Przewodnicząca Rady -  ustawa lustracyjna  nakłada obowiązek złoŜenia oświadczenia 
lustracyjnego przez osoby pełniące funkcje publiczne. 14 września 2007r weszła w Ŝycie 
ustawa z dnia 7 września 2007r o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach 
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Ustawa ta 
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Nr 165 poz.1171 z dnia 17 września 2007r. 
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Zgodnie z art.4 ust.2  tej ustawy, właściwy organ o którym mowa w art.8 ustawy lustracyjnej, 
w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie powiadamia osobę o obowiązku 
przedłoŜenia oświadczenia lustracyjnego oraz skutkach jego nie złoŜenia. W przypadku 
Sekretarza i Skarbnika Gminy obowiązek powiadomienia spoczywa na Radzie Gminy. 
W związku z powyŜszym na dzisiejszej sesji powinniśmy podjąć stosowną uchwałę. 
O bliŜsze wyjaśnienie tematu poproszę panią inspektor Stanek. 
 Pani Stanek Małgorzata – inspektor w UG. Taka uchwała była podejmowana przez Radę 
Gminy w miesiącu marcu. Trybunał Konstytucyjny uznał jednak, Ŝe ta ustawa w pewnych 
artykułach jest nie zgodna z konstytucją. W związku z tym Sejm uchwalił ustawę o zmianie 
ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-
1990 oraz treści tych dokumentów.  Ustawa zmieniająca ponownie nałoŜyła na Rade Gminy 
obowiązek powiadomienia funkcjonariuszy publicznych  tj.Sekretarza Gminy i Skarbnika 
Gminy  o tym, ze powinni złoŜyć oświadczenie. W związku z tym zostały przygotowane 
projekty uchwał w tej sprawie.  
Przewodnicząca Rady –  jako radni wszyscy składali oświadczenia lustracyjne. Na pewno  
Wojewoda  powiadomi nas  o obowiązku złoŜenia oświadczenia lustracyjnego i będziemy 
ponownie musieli je złoŜyć. 
Proszę teraz Komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie projektu uchwały. /zał.nr 15/ 
 
Rada Gminy Mokrsko podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XIII/57/07 w sprawie 
powiadomienia pana Urbaniaka Wacława – Sekretarza Gminy Mokrsko o obowiązku 
przedłoŜenia Radzie Gminy Mokrsko oświadczenia lustracyjnego oraz skutkach 
niedopełnienia tego obowiązku. 
 
 
d/ powiadomienia pani Renaty Nagłej – Skarbnika Gmi ny o obowi ązku 
przedło Ŝenia Radzie o świadczenia lustracyjnego oraz skutkach niedopełnien ia 
tego obowi ązku 
 
Przewodnicząca Rady  - poprosiła Komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie projektu 
uchwały /zał.nr 16/ 
 
Rada Gminy Mokrsko podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XIII/58/07 w sprawie 
powiadomienia pani Renaty Nagłej – Skarbnika Gminy Mokrsko o obowiązku 
przedłoŜenia Radzie Gminy Mokrsko oświadczenia lustracyjnego oraz skutkach 
niedopełnienia tego obowiązku. 
 

P u n k t  11  
 

Zmiany w bud Ŝecie Gminy na 2007 rok  
 
Głos zabrała pani Renata Nagła – Skarbnik Gminy 
Zmiany w budŜecie na rok 2007 dotyczą zwiększenia w planie dochodów i wydatków w 
związku z wprowadzeniem dotacji celowych oraz uzyskaniem ponadplanowych dochodów w 
następujących kwotach 
dział  010 Rolnictwo i Łowiectwo  
Otrzymaliśmy dotację celową z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących  z 
przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego od paliwa zakupionego przez rolników. 
Kwota dotacji wynosi 29.661,56 zł 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 
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Zwiększa się ponadplanowane dochody z wpływów z opłaty eksploatacyjnej. Jest to kwota 
1000 zł. 
Dział 756 – dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
Zwiększa się wpływy z tytułu: 
- podatku od środków transportowych   od osób prawnych o 500 zł i od osób fizycznych  o 
   5000 zł 
- podatku od spadku i darowizn od osób fizycznych o 5000 zł 
- podatku dochodowego od osób prawnych 1.500 zł 
Łącznie w dziale 756 zwiększenia to kwota 12.000 zł 
Są to dochody juŜ wykonane 
Dział 801 0świata i wychowanie 
Otrzymaliśmy dotację w wysokości 2.031 z budŜetu państwa na zakup lektur dla szkół 
podstawowych i gimnazjum 
Dział 852 – Pomoc społeczna  
Dostaliśmy dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w zakresie 
administracji rządowej. Jest to kwota 5.000 zł. z przeznaczeniem na wymianę drzwi i okna w 
ŚDS w Mokrsku. 
Dział 854 –edukacyjna opieka wychowawcza 
Dostaliśmy dotację celową na realizacje zadań własnych w kwocie 5.433 zł. Jest to 
zwiększenie dotacji, którą mamy uchwaloną z przeznaczeniem na pomoc materialną dla 
uczni. 
Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
Zwiększamy wpływy z usług za unieszkodliwianie ścieków o 2000 zł. 
 
W związku z zwiększeniem dochodów analogicznie zwiększają się wydatki, i tak: 
Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo 
Zwiększa się  wydatki na  zwrot  kwoty podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 
zakupionego przez rolników  w wysokości 29.079, 96 zł  oraz 586,60zł na pokrycie kosztów 
związanych z ustaleniem tego zwrotu. 
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 
Zwiększa się wydatki  w zakresie  działalności OSP, i tak: 
§  4210 -  zakup materiałów i wyposaŜenia  zwiększa się o 3.000 zł 
§ 4300 – zakup usług pozostałych o 2.000 zł 
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych o 10.000 zł. Kwotę tą 
dokłada się do zakupu samochodu straŜackiego dla straŜy w Krzyworzece. 
 Dział 801- oświata i wychowanie 
Otrzymaną dotację w kwocie 2.031 zł, o której wcześniej wspomniałam przeznacza się na 
zakup pomocy dydaktycznych i ksiąŜek 
Dział 852 – pomoc społeczna 
Kwota dotacji  w wysokości 5000 zł jest przeznaczona na wydatki inwestycyjne jednostek 
budŜetowych. 
Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza 
Otrzymana kwota dotacji w kwocie 5.433 zł jest w § 3240 – stypendia dla uczniów. 

 
Proponuje się równieŜ  przeniesień wydatków pomiędzy działami,  rozdziałami i 

paragrafami. Przeniesienia te dotyczą: 
Dział 600 – transport i łączność 
Proponuje się zmniejszyć o 15.000 zł § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 
a zwiększyć § 4270- zakup usług remontowych 
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Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa 
Proponuje się zmniejszyć § 4270 – zakup usług remontowych o 2.300 zł,  a zwiększyć § 4300 
– zakup usług pozostałych 2.000 zł, poniewaŜ mamy zlecone wykonanie ekspertyzy i 
szacunki nieruchomości 
Dział  710 – Działalność usługowa 
Zwiększamy o 300 zł  rozdział 71035 cmentarze § zakup materiałów i wyposaŜenia, 
poniewaŜ okazało się, Ŝe po ostatnich obchodach  związanych z Świętem Odzyskania 
Niepodległości zabrakło nam na tym paragrafie środków. 
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 
Proponuje się dokonanie przeniesień w rozdziale 75414 – obrona cywilna. Jest to zadanie 
zlecone. Przenosi się kwotę 650 zł z § 4210 – zakup materiałów i wyposaŜenia do § 4300 – 
zakup usług pozostałych poniewaŜ na być wykonywana konserwacja masztu na ośrodku 
zdrowia. 
Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
Zmniejsza się § 6050 - wydatki jednostek budŜetowych w rozdziale 90001 – gospodarka 
ściekowa i ochrona wód o 5000 zł, a zwiększa się rozdział 90095 – pozostała działalność § 
wydatki inwestycyjne  z przeznaczenia na  budowę wiaty przystankowej w Mokrsku 
W związku z dokonanymi zmianami zmianie ulega równieŜ załącznik nr 6 do uchwały 
budŜetowej tj. wykaz inwestycji gminnych i zakupów inwestycyjnych realizowanych w roku 
2007, który obecnie stanowi załącznik nr 1 do podejmowanej uchwały.  
 
Radny  Juszczak Jan przedstawił opinię zbiorczą  komisji / zał.nr 17/ 
 
PoniewaŜ zapytań ani uwag nie było Przewodnicząca Rady poprosiła Komisję Uchwał i 
Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XIII/59/07 w sprawie zmian w budŜecie 
Gminy na 2007 rok. 
 
 
12.Interpelacje, zapytania i wolne wnioski  
 
Sokół Sabina , Przewodnicząca Rady Gminy - poinformowała radnych o sposobie załatwienia 
wniosków i interpelacji zgłoszonych na sesji w dniu 18 października 2007 roku /Zał.Nr 18/ 
 
Wójt Gminy  -  odpowiadając na wniosek  pana sołtysa Szkudlarka w sprawie spotkania z 
Eko-Regionem  chciałem poinformować, Ŝe spotkanie  zostało uzgodnione  na 4 grudnia na 
godz.10. tj.wtorek. 
Radna Grześlak  
– chciałam przedstawić pismo p.Musiała Andrzeja, o którym wspominałam wcześniej, a 
dotyczące wykorzystywania herbu Gminy Mokrsko w winiecie gazety „Gminny Goniec 
Samorządowy. /treść pisma została odczytana/ 
-  jeŜeli jestem przy głosie, chciałam teŜ powiedzieć, Ŝe w Mokrsku mamy od lipca nowego 
proboszcza,  który z pewnym rozmachem bierze się za róŜne remonty i porządki. 
Wiem, Ŝe ksiądz proboszcz ogłaszał spotkanie z dzierŜawcami, poniewaŜ chce dokonać 
pewnych zmian. Być moŜe będzie chciał coś z tymi gruntami zrobić.  
Będziemy uchwalać budŜet, dlatego czy nie celowe byłoby  spotkać się z proboszczem, mam 
na myśli parking przy cmentarzu oraz zatoczkę na autobusy. Wiem, Ŝe bardzo duŜo chce 
zrobić i moŜna byłoby dopomóc, tym bardziej Ŝe na zebraniach wiejskich były często 
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zgłaszane propozycje odnośnie parkingu. Są kłopoty z zaparkowaniem jeŜeli samochodów 
jest więcej, a są to grunty parafialne. MoŜe naleŜałoby zaprosić księdza proboszcza na sesję. 
Takie głosy były członków Rady Parafialnej. Na spotkaniu z Radą Parafialna ksiądz wyraził 
chęć spotkania się z radnymi. 
- jeszcze  w poprzedniej kadencji zgłaszałam sprawę  usunięcia topoli rosnących na placu BS.  
Przechodzi tam napowietrzna linia telefoniczna do budynku poczty, a ponadto spadające 
liście i gałęzie z drzew zaśmiecają teren wokół budynku. Rozmawiałam w tej sprawie  z nimi, 
ale jak do tej pory nie zostały drzewa wycięte. W związku z tym mam prośbę, aby pan Wójt 
zwrócił się do BS na piśmie w tej sprawie, tym bardziej, Ŝe są plany wycięcia drzew. Na 
pewno będzie to z korzyścią  zarówno dla nas jak i dla nich.   
Przewodnicząca  Rady – Zasady udzielania zgody na korzystania z herbu gminy zostały 
określone w uchwale Rady, jaką podejmowaliśmy w m-cu sierpniu  br i zgodnie z tą uchwałą 
winniśmy postępować.  
Na następnej sesji Rady podejmiemy uchwałę 
- JeŜeli chodzi o spotkanie z proboszczem , to nie wiem, czy miałoby to być na sesji.  
Pani Grześlak – na pewno nie zaszkodzi, porozmawiać moŜna. 
Wójt Gminy – Z księdzem proboszczem juŜ rozmawialiśmy. Była prośba  o pomoc przy 
wywoŜeniu szlamu ze stawu , to pomogliśmy. Był oddelegowany 1 ciągnika  na 1,5 dnia. Inne 
sprawy są do omówienia. 
Ksiądz proboszcz przychodzi do Urzędu Gminy i wówczas rozmawiamy. Zazwyczaj mówi o 
sprawach  bieŜących  jak np.wycinki drzew. Staraliśmy się rozwiązać wszystkie sprawy.  
Radna Strózik 
 – czy jest moŜliwość  uzyskania w Urzędzie Gminy informacji, gdzie pójdzie kolektor 
ściekowy.  Chodzi mi konkretnie o Krzyworzekę Krajków. Przy zbieraniu podatku miałam 
takie zapytanie. Jeden z mieszkańców chce budować szambo i chciałby je wybudować w 
miejscu, by było później jak najbliŜej do podłączenia się ze ściekami. 
-  zgłaszałam  interpelację w sprawie zebrania środka drogi pomiędzy koleinami prowadzącej 
do posesji p.Płonki w Krzyworzece. 2 razy zawiesiło się  juŜ pogotowie na drodze. 
Wójt Gminy -  szambo nie moŜe być bezpośrednio być podłączone do kolektora. Jeśli chodzi 
o  Krzyworzekę planuje się, Ŝe  kolektor będzie przebiegał  w osi drogi. Dotyczy to dróg 
gminnych, a Krajków jest połoŜony przy drodze gminnej. 
Pani Sołtys Czart Wiesława  
-  chciałam zgłosić wniosek o obcięcie   krzewów jak się wyjeŜdŜa z cmentarza na drogę, 
która idzie z Chotowa do Górali. Brak jest widoczności zarówno z prawej jak i  z lewej 
strony. Tą sprawę zgłosili mi mieszkańcy. 
- Pan Halusiak  zgłosił prośbę o załoŜenie lampy oświetlenia ulicznego , na drugim słupie na 
nim. Będzie tam działka budowlana dla pani Chwałki Renaty. 
Pan Sołtys Szkudlarek Zbigniew -   
- chciałbym się zapytać, co z drogą na Jeziorko, która miała być w tym roku zrealizowana, 
oraz z załoŜeniem lampy.? Na dzień dzisiejszy otrzymałem informacje, Ŝe znalazł się 
wykonawca, który obniŜył koszty. 
-  Wnioskuję o wybudowanie studzienki burzowej na skrzyŜowaniu przy posesji p.Curyło. 
Odpowiedź udzielona przez pana Sekretarza była trochę nie jasna. Jeśli nie będzie wykonana 
prosiłbym o odpowiedź na piśmie, abym mógł poinformować mieszkańców dlaczego.  
- duŜo ludzi pyta się co stało się z rurami pozostałymi przy budowie parkingu przy remizie 
OSP w Komornikach, które były zakupione ze środków Rady Sołeckiej. Dobrze byłoby aby 
odpowiedź była na piśmie. 
Wójt Gminy  
- jeśli chodzi o wybudowanie studzienki obok p.Curyło,  to  będzie  ujęta w projekcie, który 
opracowany jest na drogę. na Pasternik 
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Jeśli pan sołtys Ŝyczy sobie  odpowiedzi na piśmie, to  mogą być na piśmie. 
-  Co ma się  stać z pozostałymi rurami? Czy napisane ma być, Ŝe są u nas na składzie, czy 
mają być odwiezione z powrotem do Komornik, jak pan Sołtys sugerował w rozmowie. 
- Przykro mi, ale drogi na Jeziorko w tym roku nie uda się wykonać.  
- Jeśli chodzi o oświetlenie to jest kwestia wykonawstwa. Koszt załoŜenia lampy na Jeziorku, 
Głębokim Ruczaju i Sikorniku został pierwotnie oszacowany na 18 tys .zł.  Udało się nam 
znaleźć innego wykonawcę, ale wiąŜe się to z wykonanie uproszczonego projektu, który jest 
juŜ opracowywany. Będzie on kosztował ponad 2 tys. zł. Do tego dojdą koszty materiałów i 
robocizny. Będzie to kwota grubo ponad 12 tys.zł.  Razem koszt wykonania oświetlenia w 
tych miejscowość wyniesie ponad 14 tys.zł.  
Pan Sołtys Szkudlarek  
-  tak, rury mają być przywiezione do Komornik. Na jednej z sesji Pani Przewodnicząca 
zgłaszała przepust, gdzie mogły być wykorzystane. 
- Pan Wójt  uwzględnił koszty załoŜenia wszystkich lamp, które zostały zgłoszone. Ja pytałem 
się o jedną lampę. 
Wójt Gminy – ja podałem ogólnie jaka to jest kwota. JeŜeli pan sołtys pyta się mnie o 
gospodarność, to ja staram się być gospodarny, oczywiście nie zawsze zadawalając p.sołtysa. 
Pani Przewodnicząca Rady -   zgłaszałam interpelację w sprawie powiększenia przekroju rur 
na przepuście pomiędzy posesją p.Pamuły, a posesją p.Bereszki. Przy większych opadach 
wody się tam piętrzą i  niszczą następny przepust. Odpowiedź na interpelacje otrzymałam, Ŝe 
nie ma środków. Rury jakie pozostały  z budowy parkingu za remizą  są o przekroju Ø 60.  W 
związku z tym mam propozycję aby  wykorzystać rury jakie pozostały  i  wymienić rury  na 
przepuście /ścieŜka na Jeziorko/ z Ø 40 na Ø 60.  
Pani Komor Danuta , sołtys sołectwa Mokrska II -  chciałam panu Wójtowi  podziękować   
jako sołtys oraz w imieniu pana radnego i  mieszkańców sołectwa  za wyczyszczenie  rowów 
oraz naprawienie mostków przy drodze na odcinku od Chotowa w kierunku Krzyworzeki. 
Czy będą jeszcze  w tym roku czyszczone rowy od drogi chotowskiej w kierunku Olszyny. 
Wójt Gminy –   ja dziękuje mieszkańcom, Ŝe sami się zaangaŜowali i sami czyścili mostki. 
Proszę przekazać im  podziękowanie. Było  kilka osób z zapytaniem czy gmina jest w stanie 
współfinansować zakup rur. Część osób zakupiła i wymieniła uszkodzone rury za własne   
pieniądze. Jeśli chodzi o wyczyszczenie rowów w kierunku Olszyny to rozmawiałem z panem 
Burzyńskim i w tym roku raczej nie uda się więcej zrobić. 
Pani  sołtys Czart Wiesława – Otrzymaliśmy ankiety, co mamy z nimi zrobić, czy mamy 
rozdać, czy mają sobie poleŜeć, kiedy mają wrócić do Urzędu Gminy.  PoniewaŜ nie 
przyznano nam ryczałtu na telefon nie dzwoniłam wcześniej z zapytaniem. 
Pani  sołtys Strózik Teresa  - ankiety otrzymaliśmy przed podatkiem i mieliśmy je rozdać 
mieszkańcom przy zbieraniu podatku. Kto przychodził płacić podatek ankietę odbierał. Do 30 
listopada naleŜy ankietę oddać sołtysowi lub przynieść do Urzędu Gminy. Chcę nadmienić, Ŝe 
niektóre osoby nie chciały wziąć ankiety . W związku z tym mam pytanie, czy  wypełnienie 
ankiety jest obowiązkowe. 
Pani sołtys Wiesława Czart – Na przyszłość prosiłabym aby było powiedziane co mamy z  
dokumentami  zrobić. 
Pani Strózik Teresa – Pan Kik kaŜdemu sołtysowi mówił przy przekazywaniu ankiet, co 
naleŜy z nimi zrobić, które otrzymamy. 
Wójt Gminy -  pewne  rzeczy zrobić musimy. Jeśli ankiety będą wypełnione z dobrej woli, to 
przyspieszy nam  pewne działania. Jeśli nie spłyną wszystkie, być moŜe będziemy wzywać 
ludzi.  
Sołtys Szkudlarek  - Na terenie Mokrska bardzo ładnie odbywa się zrywanie darniny na 
poboczach drogi , a ja 4.07.07r prosiłem p.Wójta o zerwanie darniny  z pobocza drogi na 
Pasternik., gdzie przy obfitych opadach deszczu woda nie wpływa do rowu a płynie środkiem 
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drogi uszkadzając ją, a w niektórych wypadach wpływa na posesję.  Chciałbym ponowić ten 
wniosek. Jest to krótki odcinek, gdzie naleŜałoby zerwać pobocze,  by woda spływała do 
rowu. 
Radna Gładysz -  zgłaszałam kiedyś interpelacje w sprawie uporządkowania działki po SKR. 
Prace miały być prowadzone jesienią. Czy będzie coś robione w tym roku.? 
 Wójt Gminy – jeśli chodzi o dokumenty, to mamy juŜ decyzję na rozbiórkę budynków. Są 
złoŜone wnioski o wycinkę drzew. Będziemy musieli się spotkać z Radą Sołecką czy teŜ 
straŜą na jakiej zasadzie byłoby to zrobione. Słyszałem, Ŝe są osoby chętne, które by zabrały 
materiał. Pozostaje teŜ kwestia  zagospodarowania drzewa tj. kto wycina i jak wycina. Prace 
te będzie moŜna prowadzić  gdy ziemia będzie przymarznięta.  
 

 
 

P u n k t  13 
 

Zamkni ęcie obrad sesji  
 

Przewodnicząca Rady  stwierdziła wyczerpanie się porządku obrad  sesji, podziękowała 
wszystkim za udział i  następnie zamknęła obrady XIII sesji Rady Gminy w Mokrsku. 
 
Na dzisiejszej sesji zostały podjęte uchwały stanowiące integralna część protokółu. 
 
Lp. Nr uchwały W sprawie: 

 
 1 ustalenia stawek podatku od nieruchomości 
 2 określenia stawek podatku od środków transportowych 

3. XIII/53/07 opłaty od posiadania psów 
4. XIII/54/07 obniŜenia ceny skupu Ŝyta do celów podatku rolnego w roku 2008 
5. XIII/55/07 wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 
6. XIII/56/07 wyraŜenia opinii dotyczącej ograniczenia działalności SP ZOZ w 

Wieluniu 
7. XIII/57/07 powiadomienia pana Wacława Urbaniaka – Sekretarza Gminy 

Mokrsko o obowiązku przedłoŜenia Radzie Gminy Mokrsko 
oświadczenia lustracyjnego oraz skutkach niedopełnienia tego 
obowiązku 

8. XIII/58/07 powiadomienia panią Renatę Nagłą Skarbnika Gminy Mokrsko o 
obowiązku przedłoŜenia Radzie Gminy Mokrsko oświadczenia 
lustracyjnego oraz skutkach niedopełnienia tego obowiązku 

9. XIII/59/07 zmian w budŜecie gminy na 2007 rok 
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Na powyŜszym protokół zakończono i podpisano: 
 
Protokółowała:      Przewodnicząca Rady Gminy 
 
Ewa  Jędrzejak      Sabina Sokół 
 
Protokół niniejszy obejmuje: 
1.Streszczenie przebiegu obrad sesji od strony 1 do26 
2.Podjete uchwały od strony 27 do 52 
3.Załączniki jak niŜej: 
 
 
 
Lp. Treść załącznika 

 
Ilość stron 

1. Sprawozdanie z pracy Wójt Gminy Mokrsko w okresie między 
sesjami 18 października + 16 listopad 2007 
 

3 

2. Opinia  zbiorcza Komisji w sprawie ustalenia stawek podatku od 
nieruchomości 

1 

3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od 
nieruchomości 

2 

4. Opinia zbiorcza Komisji w sprawie ustalenia stawek podatku od  
środków transportowych 

1 
 

5. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków 
transportowych 

9 

6. Opinia zbiorcza komisji w sprawie  stawki opłaty od posiadania 
psów 

1 

7 Projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów 2 
8. Opinia  zbiorcza Komisji w sprawie opłaty targowej 1 
9. Opinia zbiorcza Komisji w sprawie ustalenia ceny Zyta przyjętej do 

naliczania podatku rolnego na 2008 rok 
1 

10. Projekt uchwały w sprawie obniŜenia ceny skupu Zyta do celów 
podatku rolnego w roku 2008 

1 

11. Opinia zbiorcza w sprawie przyjęcia ceny drewna  do naliczania 
podatku leśnego na 2008 rok 

1 

12. Opinia zbiorcza w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za 
zajęcie pasa drogowego 

1 

13. Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego 

1 

14  Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji Poradni 
Internistycznej Konsultacyjnej w strukturze Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu 

2 

15. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie wyraŜenia opinii 
dotyczącej ograniczenia działalności SP ZOZ w Wieluniu 

1 

16. Projekt uchwały w sprawie powiadomienia pana Wacława 
Urbaniaka – Sekretarza Gminy Mokrsko o obowiązku przedłoŜenia 
Radzie oświadczenia lustracyjnego oraz skutkach niedopełnienia 
tego obowiązku 

1 
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17 Projekt uchwały w sprawie powiadomienia pani Renaty Nagłej – 
Skarbnika Gminy o obowiązku przedłoŜenia Radzie oświadczenia 
lustracyjnego oraz skutkach niedopełnienia tego obowiązku 

1 

18. Opinia zbiorcza Komisji w sprawie zmian w budŜecie Gminy na 
2007 rok 

1 

19 Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie Gminy na 2007 rok 6 
 
 
 

 
 


