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P R O T O K Ó Ł Nr XIV / 07 
 

z sesji Rady Gminy Mokrsko odbytej w dniu 14 grudnia 2007r  w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy pod przewodnictwem pani Sabiny Sokół Przewodniczącej Rady Gminy 
 
 
Ustalona liczba radnych  - 15 
Faktyczna liczba radnych  - 15 
Liczba radnych obecnych na sesji - 14 
 
Radni Rady Gminy obecni na sesji: 
1.Braliński Zbigniew 
2.Gładysz Irena 
3.Juszczak Jan 
4.Kmiecik Jan 
5.Majtyka Grzegorz 
6.Mielczarek Marek 
7.Piśniak Arkadiusz 
8.Podyma Zbigniew 
9.Rzepka Wiesław 
10.Słowik Zdzisław 
11.Sokół Sabina 
12.Strózik Teresa 
13.Szaniec Wojciech 
14.Wolna Genowefa 
 
Radni Rady Gminy nieobecni na sesji: 
1.Grześlak GraŜyna 
 
Ponadto udział w sesji wzięli:  
1.Tomasz Kącki - Wójt Gminy 
2.Wacław Urbaniak - Sekretarz Gminy 
3.Renata Nagła - Skarbnik Gminy 
4.Hojka Irena  - inspektor ds. podatków i opłat lokalnych 
5.Beata Marczak - inspektor  w Urzędzie Gminy 
6.Ciura ElŜbieta - sołtys sołectwa Mątewki 
7.Braliński Stanisław - sołtys sołectwa Motyl 
8.Ptak GraŜyna - sołtys sołectwa Jasna Góra 
9.Szkudlarek Zbigniew – sołtys sołectwa Komorniki 
10.Komor Danuta - sołtys sołectwa Mokrsko II 
 
Ogółem w obradach XIV sesji Rady Gminy Mokrsko wzięły udział 24 osoby. 
 

 
Porządek obrad sesji: 

 
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 
2.Ustalenie porządku obrad 
3.Przyjęcie protokółu z XIII sesji Rady Gminy 
4.Powołanie Komisji  Uchwał i Wniosków 
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5.Informacja Wójta Gminy o działalności pomiędzy sesjami 
6.Zmiany w budŜecie Gminy na 2007 rok 
7.Podjęcie uchwał w sprawie: 
   a/określenia stawek podatku od środków transportowych 
   b/wyraŜenia zgody na posługiwanie się wizerunkiem herbu Gminy Mokrsko przez: 
   - Czasopismo Gminny Goniec Samorządowy – Motyl 26 
   - Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Gminy Mokrsko 
8.Interpelacje, zapytania i wolne wnioski 
9.Zamknięcie obrad sesji 
 

 
P u n k t  1 

 
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocno ści obrad  

 
Pani Sabina Sokół, Przewodnicząca Rady  otworzyła XIV 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.Przyjęcie protokółu z XIII sesji Rady Gminy 
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
5.Informacja Wójta Gminy o działalności pomiędzy sesjami 
6.Zmiany w budŜecie Gminy na 2007 rok 
7.Podjęcie uchwał w sprawie: 
   a/określenia stawek podatku od środków transportowych 
   b/wyraŜenia zgody na posługiwanie się wizerunkiem herbu Gminy Mokrsko przez 
   - Czasopismo Gminny Goniec Samorządowy – Motyl 26 
   - Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Gminy Mokrsko 
8.Interpelacje, zapytania i wolne wnioski 
9.Zamknięcie obrad sesji 
 
Czy do odczytanego porządku obrad są uwagi:  
 
Radny Szaniec -  na ostatniej sesji pani Przewodnicząca mówiła o odczytaniu protokołu z 
kontroli Urzędu Gminy przeprowadzonej przez RIO.  
W porządku obrad dzisiejszej sesji nie ma tego punktu. 
Pani Przewodnicząca -  Na dzisiejszy dzień oprócz sesji planowane jest posiedzenie Komisji.. 
Jest dość duŜo spraw do omówienia, dlatego ten punkt nie został wprowadzony. Pan Wójt 
udzielił  juŜ odpowiedzi  na wydane zalecenia pokontrolne do RIO. 
Jeśli radni chcą moŜemy  w punkcie 8 porządku obrad sesji tj. „Zapytania i wolne wnioski” 
odczytać  protokół z kontroli. 
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Rada Gminy Mokrsko postanowiła  nie wprowadzać zmian do porządku sesji. 
Porządek obrad XIV sesji odczytany przez panią Przewodniczącą został przyjęty 
jednogłośnie.  
 

 
 

P u n k t  3 
 

Przyjęcie protokółu z XIII sesji Rady Gminy  
 

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

P u n k t  4 
 

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków  
 

Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono radnych: 
1.radną Teresę Strózik  
2.radną Genowefę Wolną 
3.radnego Zbigniewa Podymę 
 
Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków Rada przyjęła. 
 
 

P u n k t  5 
 

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. 16 listopada do 14 grudnia 2007r. /zał.Nr 1/ 
 
Dyskusja, zapytania: 
Radny Szaniec –  
 Przedstawiając  sprawozdanie pan Wójt mówił o: 
- zmianach w Zarządzie Związku Gmin    Ziemi Wieluńskiej. Czy Przewodniczącym jest 
   nadal pan Smugowski. 
- ociepleniu budynku Radia Ziemi Wieluńskiej. Z jakich pieniędzy będzie to robione, czy ze 
   składek członkowskich gmin, czy innych. Czy Radio jest dochodowe i kto jest Prezesem.  
Wójt Gminy 
- Zmiany osobowe nie dotyczyły Zarządu ZGZW, a tylko Komisji Rewizyjnej, Odszedł 
   delegat ze Skomlina pan Adam Luboiński. Nie mieszka  juŜ w Skomlinie a w Wieluniu.  
   Na  jego miejsce Rada w Skomlinie powołała Przewodniczącego Rady Gminy p.JeŜa. 
   PoniewaŜ  pan Luboiński był Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, nastąpiła zmiana 
   Przewodniczącego. Nowym Przewodniczącym został wybrany pan Wilk z Białej. 
   Przewodniczącym ZG ZW jest nadal pan Smugowski Wójt z Gminy Pątnów. 
- Jeśli chodzi o termomodernizację budynku Radia, to na ten rok są zaplanowane środki na 
   przygotowanie projektu i wykonanie audytu.  Koszty   projektu i audytu mogą być pokryte 
   ze składek, jakie wpłacają Gminy,    ewentualnie z innych środków np. najmu pomieszczeń 
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   znajdujących się w tym budynku.  Nie  rozróŜnię w tym momencie jaka to będzie kwota. 
   MoŜna powiedzieć, Ŝe część   składek wchodzi  na pokrycie kosztów realizacji tego zadania. 
   O przeprowadzenie    termomodernizacji budynku najbardziej zabiega Radio ZW poniewaŜ 
   mają środki.  Radio ZW i wszyscy najemcy  chcą poprawić wizerunek elewacji. Planowane 
   jest wzięcie poŜyczki z   WFOŚ na tą  inwestycję.  
   Radio jest dochodowe, ma dobre wyniki finansowe. Będzie nawet uruchomiona druga stacja  
   w Działoszynie, na którą otrzymano juŜ koncesję. Obecnie trwają  prace związane z 
   uruchomieniem stacji.  Dyrektorem Radia od 3 lat jest pani Bogna Kanicka.  Na razie nie  
   planuje się Ŝadnych zmian na stanowisku dyrektora.  
Radna Strózik  -  którą działkę  w Krzyworzece gmina stara się przejąć? 
Wójt Gminy – jest to działka po Jurku KałuŜnym. Jest to dość duŜa działka bo ponad 1 ha. 
Radny Piśniak – W związku z ogłoszeniem konkursu na realizację zadania publicznego z 
zakresu kultury fizycznej  chciałbym się zapytać do kiedy jest składanie ofert oraz czy ktoś 
juŜ złoŜył ofertę 
Wójt Gminy – termin złoŜenia ofert upływa 27 grudnia br. Liczę, Ŝe ofertę złoŜy  tylko 1 
instytucja tj. Gminne Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych na całą kwotę 55 
tys.zł.. 
Na  zadania  z zakresu kultury planowana jest kwota dotacji 8 tys.zł. Docelowo „Strefa akcji” 
starałaby się o 3 tys.zł.   na dofinansowanie projektu pt. „Wiejska strefa djembe”. Byłby to 
trochę inny zespół bębnistów  
Jeśli chodzi o pozostałą kwotę, to na  poniedziałek jest planowane posiedzenie  Zarządu 
Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego, na którym określimy jaki chcielibyśmy mieć 
projekt. 
KaŜde Stowarzyszenie do projektu powinno mieć wkład własny albo wykazać się, Ŝe udaje 
się pozyskiwać środki.  
Przewodnicząca Rady -  Jest przygotowany wniosek dot.programu „ Kapitał ludzki.” O ile 
wiem jest to forma szkoleń. Prosiłabym p.Wójta o przybliŜenie tego tematu.. Interesują  mnie 
równieŜ wnioski do Planów Odnowy Obszarów Wiejskich oraz   ile w tym roku pozyskaliśmy 
dotacji. 
Wójt Gminy  
–  Kapitał ludzki skierowany jest głównie na mobilizację i podnoszenie wartości społecznych 
    w danej grupie ludzi . Wniosek będzie przygotowany dla 100 osób. Zakres tych działań  to 
   szkolenia w zakresie komputerów, języka angielskiego, niemieckiego i prawa jazdy kat.B.i 
   C. Szczegółowo moŜe wyjaśnić temat pani Marczak. 
- Jeśli chodzi o dotacje , to w tym roku otrzymaliśmy  dotacje: 
   - 15 tys.zł plus sprzęt na realizację projektu „ Rzeczpospolita Internetowa”  
   - 9,5 tys.zł. na realizację projektu „Ikonka” z przeznaczeniem na zakup ksiąŜek 
   - 4 tys.zł otrzymała Szkoła Podstawowa  w Krzyworzece z Fundacji Polsko-Amerykańskiej 
                                                                                                                                                                                                    
Pani Beata Marczak – 
-  Wniosek do programu operacyjnego „Kapitał ludzki” jest juŜ na ukończeniu. Pozostało 
    uszczegółowienie budŜetu. Uzgadniamy dokładne kwoty budŜetu. Wniosek opracowuję 
    wspólnie z panią Dominiką Smolnik  Jest to  działanie 8.1. związane z  podnoszeniem 
    kwalifikacji przez osoby pracujące. Grupy docelowe,  do których skierowany  jest ten 
    program to osoby pracujące, osoby bezrobotne i rolnicy. Pod  działaniem 8.1  są osoby 
    pracujące, 6.1 osoby bezrobotne i rolnicy. W bieŜącym roku  przeprowadziliśmy ankietę  
   wśród   mieszkańców Gminy Mokrsko na róŜne szkolenia. Największa grupa osób, która 
    wyraziła  chęć podnoszenia kwalifikacji to osoby pracujące, głównie na 4 rodzaje szkoleń 
    tj. prawo jazdy kat.B i C, język obcy /niemiecki i angielski/w zakresie podstawowym  na 
    60 godzin. Czwarty blok szkoleń dotyczy podstawy obsługi komputera. Z uzyskanych  
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  informacji z Urzędu Marszałkowskiego oraz Regionalnego Ośrodka Europejskiego 
  Funduszu Społecznego w Sieradzu , konkurs na to poddziałanie ma być ogłoszony w drugiej 
  połowie stycznia 2008. Konkurs na poddziałanie drugiej grupy dot.osób bezrobotnych i 
  rolników ma być ogłoszony prawdopodobnie w miesiącu marcu. Są to konkursy ciągłe. 
  Jeśli skończy się  jeden nabór moŜemy rozpocząć następny. 
- Jeśli chodzi o PROW i działanie związane z Odnową Wsi, to na dzień dzisiejszy w Urzędzie 
   Marszałkowskim nie moŜna jeszcze otrzymać informacji w jakim terminie będzie 
   ogłoszony konkurs. Prawdopodobnie będzie to koniec I kwartału albo początek drugiego. 
   Są to informacje nieoficjalne, które ciągle się zmieniają. Na dzień dzisiejszy  jest tylko 
    projekt rozporządzenia odnośnie działania Odnowa Wsi. Czy wersja przyjętego 
    rozporządzenia będzie taka sama trudno zawyrokować.  
Wójt Gminy – Na dzień dzisiejszy wszystko co dotyczy funduszy 2007-2013  jeśli chodzi o 
nasze województwo jest jeszcze nie rozstrzygnięte. Nikt nie wie kiedy faktycznie pewne 
rzeczy zaczną się dziać. Są województwa ościenne jak np. opolskie czy  dolnośląskie, w 
którym  juŜ  funkcjonuje system.  Województwo łódzkie  było jednym z województw, które  

miało najpóźniej przyjęte dokumenty w Brukseli jeśli chodzi o RPO. W tej chwili nie ma 
fizycznej moŜliwości  starania się o większe środki. Gminy, które realizują pewne zadania 
robią to na bazie wniosków, które złoŜyły wcześniej, albo miały juŜ dokumentacje /dot. 
obiektów sportowych/. 
Źródłem pozyskania środków z zewnątrz pozostaje Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska. W tym roku  skorzystaliśmy z niewielkiej poŜyczki. Gdyby była moŜliwość  
przygotowania  większego kawałka planu kanalizacji, wykonalibyśmy większe zadanie. 
Uzgadnianie projektu trwa dość długo. Nieraz moŜna byłoby skorzystać z innych środków, 
ale musimy mieć pełną dokumentację, na którą trzeba wydać sporo pieniędzy. 
Przewodnicząca Rady - podziękowała pani Wójtowi za złoŜenie informacji i wyraziła 
nadzieję, iŜ Rada Gminy będzie na bieŜąco informowana o postępie prac. 
 
Rada Gminy przyjęła jednogłośnie informację Wójta Gminy o realizacji zadań między 
sesjami. 
 
 

P u n k t  6 
 

Zmiany w bud Ŝecie Gminy na 2007 rok  
 

Głos zabrała pani Renata Nagła Skarbnik Gminy. 
Zmiany w budŜecie Gminy na rok 2007 dotyczą w pierwszej części zwiększenia kwot 
ponadplanowych dochodów.  I tak: 
Dział  756 – Dochody  od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 
                          osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
Zwiększa się dochody: 
-  podatku od nieruchomości od osób fizycznych o  13.000 zł 
- podatek rolny o 10.000 zł 
- podatek od środków transportowych o 4.000 zł. 
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 2000 zł. 
W sumie dział 756 zwiększa się o 29.000 zł. 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
Zwiększa się o 5.000 zł wpływy z usług za unieszkodliwianie ścieków 
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
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 Zwiększa się o kwotę 1000 zł § 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 
pienięŜnej. Jest to kwota jak wpłynęła za sprzedaną monografię i folder. 
Ogółem dochody wzrastają o 35.000 zł. 
 W związku ze wzrostem dochodów wzrasta równieŜ strona wydatków, i tak: 
Dział 600 – Transport i łączność 
Zwiększa się zakup materiałów i wyposaŜenia  o 10.000 zł. Dotyczy to zakupu rur, które były 
zaplanowane, a nie zostały zakupione dla niektórych sołectw. 
Dział 750 – Administracja publiczna 
Zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o 5.000 zł . Ta zmiana dotyczy 
zatrudnienia pracowników interwencyjnych, którzy nie byli  planowani przy uchwalaniu 
budŜetu. Biuro Pracy refunduje nam tylko część kosztów. 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 
Zwiększa się wydatki na  ochotnicze straŜe poŜarne, i tak: 
- zakup materiałów i wyposaŜenia  o  -  500 zł 
- zakup energii  o - 1000 zł 
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŜby cywilnej o -  500 zł  
Dział 801  Oświata i wychowanie 
W rozdziale  Gimnazja zwiększa się: 
-  zakup pomocy dydaktycznych i pomocy naukowych o  - 1000 zł  
-  zakup usług pozostałych o  - 1000zł 
Dział 851 – ochrona zdrowia 
zwiększa się o 7000 zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego. Dotyczy  spłat składek na 
ZUS wynikających z układu ratalnego  po byłych ośrodkach zdrowia. 
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Zwiększa się zakup usług pozostałych o 9000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów 
wydruku folderu. 
 Ponadto proponuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i 
paragrafami w sposób następujący: 
Dział  400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 
1. w rozdziale – dostarczanie ciepła, zwiększa  się wynagrodzenia bezosobowe o 200 zł  i o tą 
    samą kwotę zmniejsza się  podróŜe słuŜbowe krajowe . 
2. w rozdziale dostarczanie wody zmniejsza się  zakup energii o 5000 zł. Mamy na tym 
paragrafie oszczędność poniewaŜ z tej pozycji moŜemy odliczać podatek VAT, a do planu 
przyjmujemy kwoty brutto. 
Dział 600 – transport i łączność 
Zwiększa się o 2000 zł zakup  materiałów i wyposaŜenia i o 2000 zakup usług pozostałych, 
natomiast zmniejsza się zakup usług remontowych o 4000 zł.  
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 
Zwiększa się zakup energii o 500 zł a zmniejsza się zakup usług remontowych. Zwiększenie 
zakupu energii dotyczy  budynku podworskiego. 
Dział 750 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 
Zwiększa się zakup usług zdrowotnych o 105 zł a zmniejsza się róŜne opłaty i składki 
równieŜ o 105 zł.. Dotyczy  kosztów badania lekarskiego 1 pracownika, które nie były 
zaplanowane. 
Dział 700 – Administracja publiczna 
Zwiększa się zakup usług pozostałych. o 5000 zł Dotyczy to zwiększenia opłat za usługi 
pocztowe i opłat za  prenumeratę jaką dokonujemy w tym roku na poczet roku przyszłego. 
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
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Zwiększa się zakup usług pozostałych o 500 zł a zmniejsza się zakup materiałów 
papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 
Dział 801 – Oświata i wychowanie 
Zmiany w tym dziale zarówno w szkołach podstawowych, oddziale przedszkolnym, 
przedszkolach i gimnazjum dotyczą przede wszystkim płac i pochodnych. Wynikają one z 
tego, Ŝe w pierwotnej wersji budŜetu jaką mieliśmy i pracowaliśmy przez cały rok wzrost 
wynagrodzeń i pochodnych był ustalony na poziomie 1,9%. W trakcie roku wydane zostało 
rozporządzenie w którym podwyŜka wynagrodzeń nauczycieli została określona w wysokości  
5%. 3,1% musieliśmy dołoŜyć do wynagrodzeń.. Nie robiliśmy korekt  w trakcie roku. 
Zrobiliśmy to na koniec roku poniewaŜ moŜna było dokładnie wyliczyć ile i gdzie zabraknie. 
W rozdziale  szkoły podstawowe  
zwiększa się o 3000 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  a zmniejsza się : 
- wynagrodzenia osobowe pracowników o  5000 zł 
- składki na ubezpieczenia społeczne  o 5000 zł 
- składki na Fundusz Pracy o  1000 zł 
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek o 5.550 zł 
- zakup energii o 10.000 zł 
W rozdziale – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 
1.zwiększa się o 
 - 1000 zł  wynagrodzenia osobowe pracowników 
 - o 300 zł składki na ubezpieczenia społeczne 
2.Zmniejsza się o 
- 300 zł wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 
- 1000 zł zakup energii 
- 1000 zł zakup usług remontowych 
- 1000 zł zakup usług pozostałych 
W rozdziale Przedszkola 
1.Zwiększa się o 
- 150 zł wynagrodzenia bezosobowe 
2.Zmniejsza się o: 
- 7000 zł wynagrodzenia osobowe pracowników 
- 3000 zł  składki na ubezpieczenia społeczne 
- 150 zł zakup usług dostępu do Internetu 
W rozdziale Gimnazja 
zwiększa się o 
- 40.000 zł wynagrodzenia osobowe pracowników 
- 3.000 zł składki na ubezpieczenia społeczne 
- 500 zł składki na Fundusz Pracy 
- 2.000 zakup materiałów i wyposaŜenia 
W rozdziale - DowoŜenie uczniów do szkół, zwiększa się zakup usług pozostałych. Dotyczy 
to opłaty jaką dokonujemy za bilety miesięczne  w grudniu na styczeń. Ta płatność wzrosła 
nam juŜ o 1000 zł  w porównaniu do tej  jaką płaciliśmy dotychczas. Płaciliśmy dotychczas  
8056 zł . 
Tą kwotę zabiera się z rozdziału  - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  z paragrafu 
zakup usług pozostałych. Łącznie przeniesienia w dziale 801 wynoszą: zmniejszenia  40.950 
zł,  zwiększenia 50.950 zł. 
Brakujące 10.000 zł do oświaty proponuje się przenieść z  Działu 900 Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska, rozdział – oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf - zakup usług 
remontowych. 
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Wcześniej mówiłam, Ŝe wynagrodzenia nauczycieli wrastają, a my w rozdziale szkoły 
podstawowe zmniejszamy wynagrodzenia. Spowodowane jest to tym, Ŝe planowana  na rok 
2007 była dla 1 osoby odprawa emerytalna. Ta osoba złoŜyła podanie, Ŝe odchodzi na 
emeryturę z dniem 2 stycznia 2008 roku. W związku z tym  środki nie zostaną wykorzystane. 
 Natomiast na Gimnazjum trzeba dołoŜyć dość duŜą kwotę poniewaŜ w tej placówce 
nauczyciele mają najwyŜszy stopień  awansu zawodowego.  Podnosząc o 5% wynagrodzenia 
nauczycieli do Gimnazjum musimy dołoŜyć 43.500 zł.. 
Przewodnicząca Rady – podziękowała pani Skarbnik za przedstawienie zmian do budŜetu 
gminy na rok 2007 i poprosiła o dyskusje. 
 
PoniewaŜ nikt nie zechciał zabrać głosu w dyskusji Przewodnicząca  Rady poprosiła Komisję 
Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. /Zał.Nr  2/ 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XIV/60/07 w sprawie zmian w 
budŜecie Gminy na 2007 rok. 
 
 
 

P u n k t  7  
 

Podjęcie  uchwał w sprawie:  
 
a/ okre ślenia stawek podatku od środków transportowych  
 
Głos zabrała pani Irena Hojka - inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 
Na sesji w dniu 16 listopada podejmowaliśmy uchwałę w sprawie stawek podatku od środków 
transportowych.  Rada Gminy uchwala stawki od środków transportowych, przy czym nie 
mogą one być wyŜsze od górnych stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów. 
W materiałach jakie otrzymali radni przed sesją przyjęto wzrost stawek od środków 
transportowych o 2,3%. Przy wzroście o 2,3% stawki nie przekraczały górnych stawek 
określonych przez Ministerstwo Finansów. Na sesji Rada uchwaliła wzrost o 3,5%. 
Przyjmując ten wskaźnik wzrostu stawek  okazało się Ŝe w niektórych pozycjach są wyŜsze 
od górnych stawek . Dotyczy to: 
1. załącznika Nr 2 od uchwały tj. od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie 
     całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton. 
     - pojazdy o czterech osiach i więcej i masie całkowitej powyŜej 29 do 31 ton uchwalona 
        stawka podatku wynosiła 2590 zł, natomiast górna stawka określona przez ministra 
        finansów 2.583,31 zł. 
     - To samo dotyczy pojazdów o masie całkowitej powyŜej 31 ton. Uchwalona stawka 
        podatku wynosiła  2.590 zł, natomiast górna stawka określona przez ministra finansów 
        2.583,31 zł 
2. załącznika Nr 4 do uchwały tj. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego 
    do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
     pojazdów równiej lub wyŜszej niŜ 12 ton 
     - pojazdy o 2 osiach o masie całkowitej powyŜej 31 ton uchwalona stawka wynosiła  2.004 
       zł, natomiast górna stawka określona przez Ministerstwo Finansów 1996,71 zł 
    - pojazdy o 3 osiach o masie całkowitej powyŜej 40 ton uchwalona stawka wynosiła 
      2593,31 zł natomiast górna stawka określona przez Ministerstwo Finansów 2.583,31 zł 
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Pomimo, Ŝe na naszym terenie nie występują takie pojazdy musimy  uchwalić dla tych 
pojazdów nowe stawki  w wysokości górnych stawek określonych przez Ministerstwo 
Finansów. 
 
PoniewaŜ  w dyskusji nikt nie zechciał zabrać głosu , Przewodnicząca Rady poprosiła 
Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu uchwały /Zał.Nr 3/ 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XIV/61/07 w sprawie określenia 
stawek podatku od środków transportowych. 
  
Radny Marek Mielczarek  - w związku z odejściem pani Hojki na emeryturę złoŜył w imieniu 
radnych podziękowanie za długoletnią współpracę oraz Ŝyczył aby drugi etap Ŝycia na 
emeryturze przebiegał  w zdrowiu i z uśmiechem na twarzy.  
 
b/ wyra Ŝenia zgody na posługiwanie si ę wizerunkiem herbu Gminy Mokrsko 
przez 
- czasopismo Gminny Goniec Samorz ądowy – Motyl 26  
- Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Gminy Mokrsko  
 
Głos zabrała Przewodnicząca Rady Gminy.. 
9 sierpnia 2007r Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zasad udzielania zgody na 
posługiwanie się wizerunkiem herbu Gminy Mokrsko. 
Zgodnie z w/w uchwałą posługiwanie się wizerunkiem herbu przez stowarzyszenie i inne 
podmioty wymaga zgody Rady Gminy Mokrsko. 
Wniosek o uzyskanie w/w zgody złoŜyły: 
- Redaktor  Czasopisma Gminny Goniec Samorządowy Motyl 26 /wniosek z dnia 
     27.11.2007r/ 
- Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Gminy Mokrsko /wniosek z dnia 12 grudnia 2007r/ 
 Następnie Pani Przewodnicząca odczytała wnioski.  
 
Rada Gminy podjęła w powyŜszej sprawie uchwałę Nr XIV/62/07 oraz XIV/63/07 w 
sprawie wyraŜenia zgody na posługiwanie się wizerunkiem herbu Gminy Mokrsko. 
 
 

 
P u n k t  8 

 
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski  

 
Pani Przewodnicząca Rady odczytała pismo Kierownika GOPS  z dnia 6 grudnia 2007 roku w 
sprawie wprowadzenia do statutu GOPS stanowiska kierownika Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Mokrsku.   
Wójt Gminy -   Jeśli chodzi o liczbę uczestników to kiedy ja byłem kierownikiem ŚDS 
uczestników było więcej. , w najlepszym okresie było nawet 29 osób. ŚDS w Mokrsku od 
samego początku był przeznaczony dla 20 osób. Na początku nie było przelicznika środków 
na uczestnika, dopiero pojawiły się później. W Urzędzie Wojewódzkim przeliczniki były 
bardzo róŜne . Są ośrodki, które na uczestnika mają  nawet 1400 zł. U nas przelicznik na 
jednego uczestnika wynosi  870 zł  na miesiąc. Uczestników było zawsze więcej niŜ 20. 
W tym roku Urząd Wojewódzki ma więcej pieniędzy do wydawania niŜ miał, jest dobre 
poparcie wniosku o zwiększenie liczby uczestników 



 10 

Z panią Kierownik w tej sprawie rozmawiałem juŜ troszkę wcześniej.  
W chwilą reorganizacji funkcję, które sprawował Kierownik ŚDS przejęła pani Kierownik 
GOPS-u.  Jest to bardziej zarządzanie ŚDS-em. Powoduje to, Ŝe Kierownik GOPS-u powinien 
co najmniej 2 godziny spędzić w ŚDS  i nadzorować na bieŜąco to co się w nim dzieje.  
Patrząc na budŜet na następny rok czy  obecny, chciałbym zwrócić uwagę, Ŝe GOPS rządzi 
1/4 pieniędzy w gminie i jest 1 kierownik. Instytucje oświatowe rządzą kolejnymi 50% 
budŜetu  ale rozkłada się to na kilkunastu dyrektorów szkół i przedszkoli  
Kierownik GOPS ma  bardzo odpowiedzialną i trudną funkcję. Bycie w jednym czy w dwóch 
miejscach od samego początku kiedy trwała reorganizacja powoduje, Ŝe organizm nie 
funkcjonuje jak trzeba.. Poza tym zadań GOPS-owi  ciągle przybywa. Przybywa równieŜ 
środków. GOPS od 2-3 lat patrząc na finanse dzięki zasiłkom rodzinnym, które są 
wprowadzane, ma pieniądze na normalne funkcjonowanie. Kiedyś GOPS był wspierany przez 
ŚDS.  
JeŜeli faktycznie w przyszłym roku przyjdzie potwierdzenie zwiększenia ilości miejsc dla 
uczestników o 7 osób i zostaną zwiększone środki o około 70 tys.zł, to jest uzasadnienie aby 1 
osobę powołać, która będzie administrować  ośrodkiem i wykonywać pracę, która naleŜy do 
Kierownika ŚDS. Będzie to duŜym ułatwieniem dla działania GOPS. 
GOPS będzie musiał w przyszłym roku i tak przyjąć 1 osobę na nowe zadania, które przyjdą.  
Pani Przewodnicząca Rady podziękowała panu Wójtowi za wyjaśnienia  i następnie poprosiła 
Sekretarza Gminy o przedstawienie informacji o realizacji interpelacji. 
Sekretarz Gminy – przedstawił  informację o realizacji interpelacji zgłoszonych na ostatniej 
sesji.  
  
Na dzisiejszej sesji zostały zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania: 
Radny Szaniec Wojciech –  
1.Chciałem poruszyć sprawę naszego przedszkola w OŜarowie.  W przedszkolu są  2 
   nauczycielki. Nie wiem ile jest na stanie obecnie dzieci, ale chcę powiedzieć, Ŝe rodzice 
   wywoŜą dzieci do przedszkola poza teren OŜarowa  np.do Wielunia. Trzeba pomyśleć aby 
   dać szansę  uczęszczania  do przedszkola dzieciom od 3 lat. W mediach słyszy się, Ŝe szkoła 
   zacznie się od 6 lat. Kiedy dziecko ma korzystać z przedszkola. Wiem , Ŝe do przedszkola 
   mogą chodzić dzieci nawet od 2,5 roku.   W przedszkolu jest duŜe zaplecze kuchenne, 
   natomiast sale lekcyjne są b.małe. Pani Przewodnicząca była w przedszkolu i widziała jaka 
   jest sytuacja. NaleŜy pomyśleć o zorganizowaniu większych pomieszczeń. Nie moŜemy 
   czekać w nieskończoność, i zgadzać się Ŝe tak jest i być musi. Ludzie się oburzają, Ŝe do 
   przedszkola przyjmowane są dzieci od 4 lat. MoŜe udałoby się wygospodarować jakieś 
   pomieszczenia na przedszkole w szkole. Ludzie będą się nas pytać jak zamierzamy 
   rozwiązać ten problem.  
2.Sprawa następna którą chciałem poruszyć dotyczy budynków po byłym PGR OŜarowie. 
    Nie było mi wiadomo od kiedy gmina przejęła budynki, ale dowiedziałem się, Ŝe są one 
   teraz własnością Urzędu Gminy. To co się stało z tymi budynkami zakrawa na coś 
   niedobrego. Chciałbym się dowiedzieć od kiedy  Gmina jest ich właścicielem. 
   W ciągu kilku lat zostały bardzo zdewastowane. Budynki są niezabezpieczone, otwarte. Kto 
   chce do nich wchodzi i robi tam co chce. Okna są powybijane. Przez dach leje się woda, 
   teren wokół zarośnięty.    Moje zdanie jest  aby chociaŜ  raz do roku ktoś zobaczył co się z 
   nimi dzieje. 
   Gdyby przyjechali potomkowie pana dziedzica Meskiego i zobaczyli  w jakim stanie są te 
   budynki , to wstyd byłoby mi  się przyznać, Ŝe jestem mieszkańcem OŜarowa. 
   Trzeba byłoby się tą sprawą zająć. Alko komuś wynająć lub sprzedać albo je 
   wyremontować. Tak dalej być nie moŜe. 
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3.Podobnie jest z młynem w OŜarowie. W roku 1954 Państwo zabrało młyn byłym 
   właścicielom, którym byli p. Fertałowie. Nie   wolno było nawet im w nim pracować. Młyn 
został przekazany GS-owi. GS upadł,  wszedł syndyk. Musimy się tą sprawą zająć. Albo 
niech syndyk przekaŜe budynek na rzecz Gminy i następnie go sprzedać.  Budynek niszczeje, 
wali się. Nie wiem czy złomiarze nie wywieźli juŜ urządzeń, które tam były na złom. 
Proponuję zająć się tą sprawą.. 
Wójt Gminy –  
1 w sprawie nieruchomości w OŜarowie , na której znajduje się młyn toczy się w 
   Ministerstwie postępowanie administracyjne w sprawie odzyskania nieruchomości przez 
   poprzednich właścicieli. 
2.Budynki komunalne moŜemy podzielić na 2 rodzaje. Pierwsze to są budynki publiczne jak 
   szkoły, remizy oraz będące w  komunalnym zasobie mieszkaniowym. 
   Nie mamy pieniędzy  aby dbać dokładnie o budynki, które są na bieŜąco wykorzystywane. 
   Czynsze, które wpływają moŜna podwyŜszać, ale one nigdy nie pokryją  tego majątku,    
   gdyŜ jest on w duŜym stopniu zdekapitalizowany. To, Ŝe o budynki   powinniśmy    zadbać 
   to jest inna sprawa. Jeśli chodzi o sprzedaŜ to moŜemy ogłosić  przetarg, ale nikt    nie 
   zagwarantuje, Ŝe znajdzie się kupiec. Na terenie OŜarowa była  wydzielona działka przy 
   bazie sprzętowej, ale nie  została sprzedana gdyŜ nie było  chętnych. Nie zawsze majątek, 
   który się gdzieś znajduje, moŜe znaleźć nabywcę. 
   Jeśli radni będą mieli taką wolę ogłosić przetarg moŜemy to zrobić 
   Istnieje moŜliwość zdobycia środków w Wydziale Polityki Społecznej na zaadaptowanie 
   budynku, ale na cele socjalne z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. 
   Jest jeszcze kwestia co będzie się działo koło Muzeum w zakresie turystyki. MoŜe te 
   budynki moŜna byłoby  wykorzystać w tym celu. 
3.Przedszkole w OŜarowie nie jest jedynym przedszkolem, które jest małe. Odwrotnie jest w 
   Krzyworzece, gdzie jest za duŜo miejsca. Dzieci jest b.mało. 
   W Mokrsku jest przedszkole 9-cio godzinne  i moŜna dzieci przywozić. 
    Jeśli chodzi o Przedszkole w OŜarowie to są 2 rozwiązania. Pierwsze rozbudowa 
    przedszkola, albo drugą klasę znaleźć  w samej szkole. Rozmawiałem juŜ na ten     temat z 
    p.Dyrektor przedszkola i szkoły. WiąŜe się to z uzgodnieniami w Kuratorium, i 
    Sanepidzie . Myślę, Ŝe najpierw pójdziemy tą drogą. Jeśli uda się wygospodarować 
    pomieszczenie w szkole będzie moŜna utworzyć przedszkole dwuoddziałowe 
Pani Przewodnicząca  Rady Wiem jak wygląda przedszkole w OŜarowie. Faktycznie jest duŜe 
zaplecze kuchenne, natomiast sale dla dzieci są 2, ale małe. 
Jeśli mówimy o przedszkolach, to  z pewnością wszyscy wiecie jak wygląda przedszkole w 
Komornikach.  Kuchenka 8 m2,  jest jedna sala, w której są wszystkie grupy dzieci.  
Ja teŜ chcę  podnieść sprawę powiększenia przedszkola w Komornikach. W przedszkolu nie 
ma nawet szatni. Szatnia jest w korytarzu. O godz.13 przychodzą rodzice odebrać dzieci z 
przedszkola. Część rodziców czeka na dworze aby rodzice, którzy są w środku ubrali swoje 
dzieci i wyszli.  Proponuję nie ruszać kuchni, poniewaŜ wówczas trzeba uzgadniać z 
Sanepidem. Powiększenie przedszkola o jedną salę lekcyjną  to konieczność.  
Mamy nową panią Dyrektor w Komornikach, bardzo umie pracować z dziećmi. Jest to grupa 
22 dzieci.  Zorganizowała spotkanie Andrzejkowe, na które oprócz dzieci byli zaproszeni 
rodzice. Dobrze, Ŝe w tym czasie nie  wszystkie dzieci przyszły, były chore, gdyŜ się nie 
zmieściłyby się. 
2.Będąc przy głosie chciałam się zapytać, czy jest juŜ ekspertyza budynku  komunalnego 
Komornikach. 
Wójt Gminy – ekspertyza jest wykonana. Na piśmie mamy ją otrzymać dzisiaj. Budynek 
nadaje się do kapitalnego remontu. 
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Przewodnicząca Rady -  chciałam się odnieść do  budynku komunalnego znajdującego się 
naprzeciwko kościoła w Komornikach. Kiedyś w tym budynku była biblioteka. Teraz kiedy 
biblioteka znajduje się w szkole zrobiło się  ciasno.  Gdyby nie było biblioteki  w szkole, to 
moŜna byłoby  jedną salę lekcyjną ze szkoły przeznaczyć dla  przedszkola oraz część 
korytarza. Budynek komunalny w  czasie gdy została przeniesiona biblioteka do szkoły b. 
zmarniał.. Budynek zamknięty, nie wietrzony niszczeje.  
Jest pani sołtys z Jasnej Góry i moŜe potwierdzić jaka sytuacja jest w przedszkolu w 
Komornikach. Wiem , Ŝe w OŜarowie przedszkole jest małe, ale w Komornikach jest b.małe. 
Radny Majtyka W OŜarowie było duŜe przedszkole, ale zlikwidował je poprzedni Wójt. 
Przeniósł przedszkole do szkoły. Wójt przedszkole duŜe zlikwidował i Wójt musi to 
naprawić, niewaŜne który. 
W OŜarowie są rodziny, które mają dwoje dzieci. Jedno jest przyjęte do przedszkola, a drugie  
młodsze musi zostać w domu, chociaŜ rodzice pracują. JuŜ dwie rodziny się wyprowadziły 
poniewaŜ nie miały gdzie posłać dzieci do przedszkola. 
Wójt Gminy – musimy zdecydować się co robimy i na co wydajemy pieniądze. MoŜemy 
robić przedszkola. 
Jeśli chodzi o przedszkole w Komornikach , chcę powiedzieć, Ŝe w szkole została utworzona 
sala socjoterapeutyczna, która bezpośrednio przylega ścianą do przedszkola.  Jeśli 
przeznaczymy tą salę dla przedszkola nie będzie świetlicy. 
Pani Przewodnicząca . Za salą socjoterapeutyczną znajduje się jeszcze jedna klasa.  MoŜna 
wykuć ścianę i świetlica socjoterapeutyczna  będzie o tych samych rozmiarach a moŜe o 2 
metry większa. Gdyby nie było biblioteki w szkole, moŜna byłoby w ten sposób powiększyć 
przedszkole. 
Wójt Gminy – gdzie przenieść bibliotekę szkolną? 
Pani Przewodnicząca Rady – Są dwa pomieszczenia przeznaczone na bibliotekę. Dawne 
biblioteka szkolna oraz duŜa sala lekcyjna około 50m2. 
Ja znam wszystkie szkoły, rozkłady sal. W Komornikach jest mała szkoła i znam ją bardzo 
dokładnie. Jest moŜliwość aby powiększyć przedszkole. Dzieci z Komornik są poszkodowane 
w wieku 6 lat. Jest jedna sala, gdzie są maluchy i starszaki. Współczuć tylko pani, która ma 
przygotować dzieci  do pierwszej klasy. 
Ciekawa jestem ile jest dzieci w Przedszkolu  w OŜarowie, czy Krzyworzece. W 
Komornikach była zawsze duŜa grupa dzieci, a był tylko jeden pedagog. Nie było miejsca na 
utworzenie drugiego oddziału. Dyrektor przedszkola nie ma nawet własnego pokoju. Jest to 
b.małe przedszkole. 
Przeprowadzić remont w Szkole w Komornikach to jest niewielka sprawa. 
Wójt Gminy – W Polsce rządzi obecnie Platforma Obywatelska. Nie wiemy czy nie zostaną 
do szkół przeniesione zerówki . MoŜe się okazać, Ŝe trzeba sale  na zerówki wygospodarować 
w szkole. 
 W Mokrsku był rozbudowywany budynek na potrzeby szkoły podstawowej a jest w nim 
Gimnazjum i jest problem. Są wnioski o rozbudowę szkoły o 3 lub 4 klasy plus świetlicę. 
Wszystko rozbija się jednak  o pieniądze. 
Radny Słowik  
- Na Komisji zgłaszałem sprawę przepustu obok sklepu p.RóŜanskiego. Woda stoi nadal, nic 
   nie było do tej pory zrobione. 
- Nie wiem czy do Urzędu wpłynęło juŜ pismo. Pan Stefaniak zgłasza sprawę załoŜenia 3 
   lamp na drodze do jego działki. Jako Rada Sołecka podpisywaliśmy mu podanie. Słupy są , 
   chodzi    tylko o załoŜenie lamp. Wiadomo, Ŝe wiąŜe się to z środkami. 
Wójt Gminy –  
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 - W budŜecie mamy zaplanowane środki na wykonanie projektu, który pozwoli na  
    istniejących  sieciach stworzyć moŜliwość pozyskania pieniędzy na załoŜenie nowych 
    lamp. Gorzej jest jeśli trzeba wybudować nową   linie. 
- Jeśli chodzi o przepust na drodze powiatowej, to są pewne problemy z panem Słowikiem  
   Wpuści koparkę na    działkę dopiero jak trochę przymarznie. 
- Natomiast jeśli chodzi o przepust koło p.RóŜańskiego, przepust naleŜy do właściciela 
   posesji i tak jak w przypadku pogłębiania rowów na Mokrsku II Gmina nie zakupuje rur. 
Radny Podyma -  mieszkańcy Krzyworzeki II zwracają się aby w miarę moŜliwości załatać 
dziury na drodze od p.Chwindy do pana Spychały. 
Wójt Gminy -   jeśli Rada Sołecka z panią sołtys  wyrazi zgodę na wzięcie kruszywa, które 
zostało zakupione i złoŜone, to zrobimy. 
Pani sołtys Ciura  
- Rada Sołecka przeznaczyła środki na remont dróg. Te pieniądze nie zostały dotychczas 
wykorzystane. Czy p.Szaniec mógłby przyjść i powiedzieć czy będą remontowane w tym 
roku jeszcze  drogi. 
-  Pan Wójt obiecał nam, Ŝe jak będzie robiony chodnik w Słupsku to na przystanek na 
Mątewkach zostaną przywiezione  płytki do wyłoŜenia placu, gdyŜ obecnie  dzieci mają 
trudno wsiąść do autobusu. NaleŜałoby trochę podwyŜszyć teren gdzie jest przystanek i 
połoŜyć płytki oraz po  drugiej stronie wykończyć  mostek. Gdyby nie były robione drogi to 
za te pieniądze  proponuję doprowadzić do naleŜytego stanu przystanek.  
Wójt Gminy-  
- za pieniądze Rad Sołeckich, które były przeznaczone na drogi zostało zakupione kruszywo. 
U Was  jest problem poniewaŜ nie ma pełnego składu. Porozmawiam jeszcze z p.Szańcem. 
Myślę, Ŝe te pieniądze nie przepadną. 
- Jeśli chodzi o załoŜenie płytek  to byliśmy z panem Burzyńskim w terenie i on twierdzi, Ŝe  
  Komisja Bezpieczeństwa  Publicznego  ze Starostwa ma wydać w tej sprawie opinię. Sprawa 
  się przeciąga. 
Pani Strózik – otrzymałam odpowiedź, Ŝe drogę do państwa  Płonków w tym roku nie da rady 
wykonać, tylko na przyszły rok jak Rada Sołecka przeznaczy środki. Mnie chodziło aby 
zebrać tylko środek drogi by nie zawieszało się pogotowie.  
Wójt Gminy – JeŜeli nie będzie po zebraniu darniny  później zgłoszenia, Ŝe trzeba ją 
utwardzić to moŜemy to wykonać. Jeśli będą jakieś pretensje ze strony p.Płonków odeślemy 
wówczas ich do pani sołtys i p.radnego. 
Podobną sytuację mieliśmy z droga za szkołą ,  dojazdową do p.Szczepańskich w Mokrsku . 
TeŜ były wnioski o zebranie środka drogi. Dobrze było  do pierwszego deszczu. Po opadach 
deszczu ziemia zaczęła się rozmywać i musieliśmy później drogę wywieźć.  
Radna Strózik – Będę rozmawiać  z p.Płonka,  przedstawię im jak wygląda sytuacja by 
później nie mieli pretensji. 
Radny Słowik  -   Była ładnie zrobiona droga w Mokrsku po byłym torowisku. Pan Kania 
przejechał kilka razy duŜym sprzętem i stała się nieprzejezdna . To nie jest sprzęt na takie 
drogi. MoŜe wystąpić do niego o współfinansowanie w utrzymaniu tej drogi poniewaŜ na 
okrągło jeździ   po niej duŜym sprzętem. W tej chwili jest juŜ po drodze. Gmina będzie 
musiała na okrągło naprawiać drogę. 
Radny Szaniec -   Chciałem poruszyć sprawę poczty w OŜarowie. Nie ma na sesji pani 
Grześlak,  moŜe wyjaśniłaby nam co nieco. Osoba, która dotychczas administrowała 
placówką zrezygnowała z działalności. W związku tym mam pytanie, czy biblioteka nie 
mogłaby  prowadzić agencji pocztowej. 
Wójt Gminy -  pani Grześlak odpowiedziałaby z pewnością na to pytanie, jest Naczelnikiem 
Poczty w Mokrsku. Rozmawiałem z p.Grześlak w czasie gdy placówka została zamknięta.  Z 
wyjaśnień wynika, Ŝe: 
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- zamykanie ajencji pocztowej nie dotyczy tylko OŜarowa. Propozycja, którą składa poczta 
jest niezbyt korzysta finansowo .  
- gdy pani Szaniec chciała zrezygnować z działalności, przedstawiciel poczty szukał  
chętnego do prowadzenia takiej placówki. Musi to być podmiot prowadzący działalność 
gospodarczą, moŜe to być np. któryś  sklep. Z jednej strony Poczta zbyt mało proponuje jeśli 
chodzi o prowadzenie takiego punktu, a z drugiej działalność gospodarcza wiąŜe się z 
określonymi wydatkami. Pani Grześlak zwróciła  równieŜ uwagę, Ŝe zaczyna brakować 
listonoszy.  Rada Sołecka wydając  opinię  w sprawie sprzedaŜy tego budynku napisała, Ŝe 
budynek naleŜy pozostawić do dyspozycji RS i ewentualnie wynajem lokalu pod usługi 
pocztowe  Z tego co pani Grześlak mówiła  raczej nie zanosi się aby ktoś chętny się pojawił. 
Zbyt małe pieniądze proponuje poczta, a zbyt duŜa odpowiedzialność. 
Radny Braliński -  chciałem ponowić interpelację w sprawie wycięcia krzewów przy drodze 
na Lipie. 
Radna Strózik – Mam prośbę aby kamień , który jest zgromadzony obok mojej posesji nie 
leŜał na 2 małych kupkach a został  zepchnięty na jedną większą. MoŜe czasami się 
„rozpłynąć”.  Niektórzy  mieszkańcy wysypują tym kamieniem swoje  mostki.  Muszę go 
pilnować aby nie został rozebrany. 
Wójt Gminy – jak będzie jechał sprzęt z Chotowa, to podjedzie i zepchnie kamień na 1 kupkę. 
Radny Kmiecik – chciałem przypomnieć o wycięciu drzew na Wygodzie oraz obok 
przystanku na Mątewkach przy drodze powiatowej. Otrzymałem odpowiedź, Ŝe prace zostaną 
wykonane w okresie jesienno-zimowym. Są to samosiewy, które rosną w rowie. 
Radny Rzepka -  W Komornikach jest zgromadzony tłuczeń., Czy w tym roku będzie 
moŜliwość jego rozwiezienia.  Była zaplanowana do remontu droga koło p.Pietrasa. Jeśli nie 
moŜna zrobić tej drogi poniewaŜ potrzebny jest projekt, to moŜe zrobić drogę  od Jeziorka w 
stronę Granic do p.Bednarkowej.  
Wójt Gminy – Wcześniej juŜ mówiłem, Ŝe tej drogi nie będziemy robić. Kruszywo jest 
zakupione za kwotę, która  była. JeŜeli w przyszłym roku przeznaczone będą środki, moŜna 
dokupić kruszywa i zrobić więcej.  
Druga sprawa to kwestia pytania  jak mamy ją robić.  Jeśli będzie samo rozsypywanie 
kamienia to moŜna rozsypywać, a jak będzie szukanie granic to warto wyznaczyć chociaŜ 
granice.  Za te pieniądze nie zrobimy duŜo i dobrze. 
Wiosną była z naszej strony chęć wykonania drogi. Stwierdzono, Ŝe ma być droga zrobiona 
porządnie, a są to juŜ duŜe koszty. 
Radny Rzepka – pani Pietras wyobraŜa sobie wykonanie tej drogi w taki sposób jak jest  
wykonana od pani Kryściak do cmentarza. 
Przewodnicząca Rady – Czy tą droga ma iść kanalizacja? 
Wójt Gminy – kanalizacja ma iść w drodze. 
Przewodnicząca Rady – w tych warunkach pogodowych jakie są to wydaje mi się, Ŝe 
rozsypanie kamienia  to strata tylko materiału. Drogi  najlepiej jest robić jak jest sucho.   
Sołtys Szkudlarek – mam pytanie dotyczące zakupu kamienia. Mam pewne niezgodności. 
Podpisywałem 3 razy przywóz kamienia. Pierwszy raz  przywiezione zostało 26,94 t, drugi 
raz 28,30t  i trzeci  raz 25,76 t. Pytałem się  ile kosztuje  kamień .Odpowiedziano mi , Ŝe 32zł 
za tonę plus 22 % VAT. Co czyni ogólnie sumę 3.1756 zł. Nie wiem dlaczego p.Szańcowi 
wyszła kwota 5.929 zł. Jest róŜnica 2 653 zł. 
Pani Skarbnik – dochodzą jeszcze koszty transportu. 
Pan Szkudlarek  
– rozmawiałem z panem, który przywoził  kruszywo. Twierdził on , Ŝe w  kwocie zawarte są 
   juŜ koszty transportu.  Szkoda, Ŝe nie wziąłem  od niego oświadczenia. 
   Chciałbym wyjaśnić skąd wzięła ta róŜnica. Nie zgadzają się równieŜ rozmiary kruszywa. 
   Na  fakturach było  napisane 8x10, a w piśmie jest 10x 40. 
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- Jest równieŜ jest pewna niezgodność dotącza udzielenia odpowiedzi na moją interpelację w 
   sprawie wybudowania studzienki burzowej koło p.Curyły. Pan Szaniec pisze, Ŝe odpowiedź 
   otrzymałem 16.10.2007r ,a ja do tej pory Ŝadnej odpowiedzi nie dostałem. 
   Pan Szaniec wypisuje rzeczy, które nie mają pokrycia. 
- Będąc przy głosie chciałem zgłosić wycięcie  krzewów i większych dzikich roślin przy 
   drodze od p.Tadeusza Szmigla do p.Michała Szmigla. Tą drogą chodzą dzieci do szkoły 
   oraz dowoŜone są do przedszkola. Psuje to  trochę wizerunek wsi.. 
   Rozmawiałem z panami, którzy zrywali pobocze drogi w Komornikach. Jeden z nich 
   twierdził, Ŝe b.często jest oddelegowywany  na cmentarz choleryczny. Nie mam nic przeciw 
   aby były wykonywane tam jakieś prace, ale o  wizerunek wsi musimy dbać. 
 
Wójt Gminy – Osoby które wycinały krzewy przy cmentarzu w Komornikach tj.pWierę , 
pana Zwierza i    p.Spodzieja   jest to kwestia jakości pracowników. Byli to pracownicy, 
którzy patrzyli tylko aby się „urwać”. Panowie wybierali cmentarz za Jeziorkiem i tam się z 
chodzili. 
Jeśli chodzi o p.Parzyjagłę i p.Tarnowskiego to teraz są wykonywane prace w Chotowie. Pani 
Czart wnosiła o wycięcie drzew. Tak się składa, Ŝe jest to teŜ  przy cmentarzu. 
Pani Skarbnik Gminy  
WZ, które podpisują sołtysi znajdują się u p.Szańca. Nie ma go dzisiaj, ale na podstawie 
faktury gdzie opisane są Komorniki, Brzeziny, OŜarów kruszywo kosztuje 28,27 zł netto, 
natomiast transport 30 zł netto. Razem daje nam kwotę  cenę 58,27 zł  netto za tonę plus 22% 
VAT. Cena brutto kruszywa wynosi więc 71.08 zł za tonę. Dokumenty są i moŜna sprawdzić. 
Transport jest droŜszy od kruszywa. 
Sołtys Szkudlarek -  postaram się zadzwonić  do firmy, która przywoziła kamień, poniewaŜ 
ten pan twierdził, Ŝe 1t tona kruszywa z transportem kosztuje 32 zł plus podatek VAT. Na tej 
podstawie podpisywałem fakturę.  Myślę, Ŝe sprawa  zostanie  wyjaśniona. 
Wójt Gminy  - wyjaśnienia  dotyczące rozbieŜności w cenie kruszywa będą na  sesję. 
 
 
  

P u n k t  9 
 

Zamkniecie obrad sesji  
 

PoniewaŜ porządek obrad został wyczerpany, Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim 
za udział w sesji i zamknęła obrady XIV sesji Rady Gminy Mokrsko. 
 
Na dzisiejszej sesji zostały podjęte uchwały stanowiące integralną część protokółu: 
 
Lp. Nr uchwały W sprawie: 

 
1 XIV/60/07 Zmian w budŜecie Gminy na 2007 rok 
2. XIV/61/07 Określenia stawek podatku od środków transportowych 
3. XIV/62/07  WyraŜenia zgody na posługiwanie się wizerunkiem herbu Gminy 

Mokrsko przez pismo Gminny Goniec Samorządowy – Motyl 26 
4. XIV/63/07 WyraŜenia zgody na posługiwanie się wizerunkiem herbu Gminy 

Mokrsko przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Gminy Mokrsko 
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Na tym protokół zakończono i podpisano.- 
 
 
 
Protokółowała:      Przewodnicząca Rady Gminy 
 
Ewa Jędrzejak                  Sabina Sokół 
 
 
Protokół niniejszy obejmuje: 
1.Streszczenie przebiegu obrad sesji od strony 1 do 15 
2.Podjęte uchwały od strony 16 –  
3.Załączniki jak niŜej: 
 
Lp. Treść załącznika Ilość stron 

 
1. Sprawozdanie Wójta Gminy pomiędzy sesjami  
2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie Gminy na 2007r 4 

 
3. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków 

transportowych 
9 

4. Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na posługiwanie się 
wizerunkiem herbu Gminy Mokrsko  przez Czasopismo Gminny 
Goniec Samorządowy Motyl 26 

1 

5. Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na  posługiwanie się 
wizerunkiem herbu Gminy Mokrsko przez Stowarzyszenie Społeczno-
Kulturalne Gminy Mokrsko 

1 
 

6.  Wniosek Pana Andrzeja Musiała redaktora GGS Motyl 26 o wyraŜenie 
zgody na korzystanie z herbu Gminy Mokrsko w Czasopiśmie „Gminny 
Goniec Samorządowy” 

1 

7, Wniosek Stowarzyszenia Kulturalno –Oświatowego  w sprawie 
wyraŜenia zgody na uŜywanie herbu Gminy w logo i na stronie 
internetowej stowarzyszenia.  

1 
 

8. Informacja o realizacji interpelacji zgłoszonych na sesji w dniu 16 
listopada 2007 roku. 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 


