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P R O T O K Ó Ł  NR XV/07 
 
z sesji Rady Gminy Mokrsko odbytej w dniu 28 grudni a 2007 roku w sali 
konferencyjnej Urz ędu Gminy pod przewodnictwem pani Sabiny Sokół -  
Przewodnicz ącej Rady Gminy. 
 
Ustalona liczba radnych  - 15 
Faktyczna liczba radnych - 15 
Liczba radnych obecnych na sesji – 15 
 
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.Piśniak Arkadiusz 
9.Podyma Zbigniew 
10.Rzepka Wiesław 
11.Słowik Zdzisław 
12.Sokół Sabina 
13.Strózik Teresa 
14.Szaniec Wojciech 
15.Wolna  Genowefa 
 
Ponadto w sesji udział wzięli: 
1.Tomasz Kącki - Wójt Gminy 
2.Wacław Urbaniak - Sekretarz Gminy 
3.Nagła Renata -  Skarbnik Gminy 
4.Marek Kieler  - Radny Rady Powiatu 
5.Zgondek Karolina  - podinspektor w Urzędzie Gminy 
6.Szajsner Beata  - sołtys sołectwa Krzyworzeka II 
7.Ptak GraŜyna  - sołtys sołectwa Jasna Góra 
8.Braliński Stanisław - sołtys sołectwa Motyl 
9.Ciura ElŜbieta  - sołtys sołectwa  Mątewki 
10.Komor Danuta  - sołtys sołectwa Mokrsko II 
11.Szkudlarek Zbigniew - sołtys sołectwa Komorniki 
12.Czart Wiesława  - sołtys sołectwa Chotów 
 
Ogółem w obradach XV sesji udział wzięło 27 osób. 
 
 

Porządek  obrad: 
 
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 
2.Ustalenie porządku obrad 
3.Przyjecie protokółu z XIV sesji Rady Gminy 
4.Powołanie  Komisji Uchwał i Wniosków 
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5.Zmiany w budŜecie Gminy na 2007 rok 
6.Uchwalenie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 
   Mokrsko na lata 2007-2011 
7.Uchwalenie Programu Współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi na 
   2008 rok 
8.Uchwalenie budŜetu gminy na 2008 rok 
9.Zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mokrsko 
10.Interpelacje, zapytania i wolne wnioski 
11.Zamknięcie obrad sesji 
 
 

P u n k t  1 
 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocno ści obrad  
 

Pani Sabina Sokół, Przewodnicząca Rady otworzyła XV 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 XIV sesji Rady Gminy 
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
5.Zmiany w budŜecie gminy na 2007 rok 
6.Uchwalenie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 
   Mokrsko na lata 2007-2011 
7.Uchwalenie Programu Współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi na 
    2008 rok 
8.Uchwalenie budŜetu gminy na 2008 rok 
9.Zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mokrsko 
10.Interpelacje, zapytania i wolne wnioski 
11.Zamknięcie obrad sesji 
 
Czy do odczytanego porządku sesji obrad są uwagi? 
 
Porządek obrad  XV sesji Rady Gminy przedstawiony przez  Panią Przewodniczącą 
został przyjęty bez zmian. 
 

P u n k t 3 
 

Przyjęcie protokółu z XIV sesji Rady Gminy  
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Protokół z XIV 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 radnego Piśniaka Arkadiusza 
2.radnego Podymę Zbigniewa 
3.radną Strózik Teresę 
 
Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków Rada przyjęła. 
 

 
P u n  k t  5 

 
Zmiany w bud Ŝecie Gminy na 2007 rok  

 
 
Głos zabrała pani Renata Nagła, Skarbnik Gminy. 
Są to zmiany końcowe budŜetu Gminy na 2007 rok. Polegają na przeniesieniu określonych 
kwot z jednych działów do drugich w celu pełniejszego wykorzystania środków  budŜetu 
Gminy. 
Proponuje się: 
I. zwiększenie planów dochodów w: 
    1. dziale 700 –Gospodarka mieszkaniowa,  
      § 0870 - Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych.  - 15.000 zł 
      Są to środki jakie uzyskaliśmy ze sprzedaŜy działki w Komornikach 
    2. dziale 758 – róŜne rozliczenia 
      § 0970 - Wpływy z róŜnych dochodów  - 20.000zł 
      Jest to kwota jaką przelał Społeczny Komitet Budowy Kanalizacji w Mokrsku na konto 
      naszych dochodów. 
    3. dziale 801 – Oświata i Wychowanie 
      Otrzymaliśmy w ostatniej chwili faksem decyzję dot. przyznania nam dotacji  celowej w 
      kwocie 51.276 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wobec jednostek 
      samorządu terytorialnego, które przyznały pracodawcom w drodze decyzji 
      administracyjnej w 2007 roku dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 
      pracowników. Mamy wydanych takich 9 decyzji. Do tej pory nie mieliśmy pokrycia w 
      uzyskaniu środków. Wczoraj pod koniec dnia przyszedł faks, Ŝe taką dotacje nam 
      przyznawano. W związku z tym zobowiązania wobec pracodawców zostaną 
      sfinansowane. 
Ogółem dochody zwiększają się o 86.276 zł. 
II.W związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów zwiększa się równieŜ plan 
     wydatków o taką samą kwotę, i tak: 
1.w dziale 600 - Transport i łączność zwiększa się: 
   - zakup materiałów i wyposaŜenia  - o 5.000 zł 
   - zakup usług remontowych - o 12.000 zł 
   - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  - o 3.306 zł. 
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   Zmiany odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych będą jeszcze w innych 
   działach. Dotyczy to przeliczenia średnio zatrudnionych na koniec roku i dokonania korekty 
   odpisu. W niektórych działach jest na plus a w niektórych na minus.  
   Zmiany odpisu w tym dziale dotyczą równieŜ zwiększenia jakie powinno być dokonane w  
   m-cu grudniu ubiegłego roku, a nie było Dokonanie zmian odpisu było jednym z zaleceń 
   kontroli RIO. 
2.w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się: 
   - wynagrodzenia osobowe pracowników o -  10.000 zł 
   - składki na ubezpieczenia społeczne o -  2000 zł 
   - składki na Fundusz Pracy o  -  750 zł 
   - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  o 1.937 zł. 
   Wzrost wynagrodzeń i pochodnych w tym dziale  spowodowane jest tym, Ŝe od  m-ca 
   kwietnia br zwiększyło się zatrudnienie o pół etatu,  a w ciągu roku nie dokonywaliśmy 
   Ŝadnych korekt. 
3.w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się rozdział 801095 - Pozostała 
  działalność, § 4300 - Zakup usług pozostałych o 51.276 zł z przeznaczeniem na pokrycie 
   kosztów   wykształcenia młodocianych przez pracodawców. 
III. Oprócz zwiększenia planu  dochodów i wydatków proponuje się dokonać przeniesień w 
planie  wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący: 
1.Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 
   zwiększa się w rozdziale  składki na ubezpieczenia społeczne o 65 zł i o tą samą kwotę 
   zmniejsza się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 
2.Dział 800 – oświata i wychowanie 
   - w rozdziale Szkoły podstawowe zwiększa się odpis na fundusz socjalny o 2.095 zł  
   - w rozdziale  Przedszkola zwiększa się zakup materiałów i wyposaŜenia o 10.000 zł i odpis 
      na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 826 zł 
   - w rozdziale Gimnazjum zwiększa się zakup materiałów i wyposaŜenia o 5000 zł , zakup 
      energii o 2000 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 864 zł. 
      Natomiast zmniejsza się zakup usług pozostałych w rozdziale dokształcenie i 
      doskonalenie nauczycieli o 3.785 zł. 
3.Dział 851 – Ochrona zdrowia 
   w rozdziale - Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się zakup materiałów i 
   wyposaŜenia o 17 zł a zmniejsza się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o tą 
   samą kwotę 
4.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
   - Zmniejsza się w rozdziale – Gospodarka ściekowa i ochrona wód,  róŜne opłaty i składki o 
     402 zł  a  zwiększa się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  
   - w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się o 10.000 zł zakup energii oraz 
      zakup usług remontowych o 7.000 zł 
5.Dział 900 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
   Zmniejsza się : 
   - wynagrodzenia bezosobowe o 140 zł 
   - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 402 zł 
   a zwiększa się 
   - składki na ubezpieczenia społeczne o 402 zł 
   - zakup usług pozostałych o 140 zł 
W sumie przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie zwiększeń i 
zmniejszeń  wynoszą 21.811 zł. 
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IV. Ponadto na koniec roku planuje się dokonać zmian w planie przychodów i wydatków. 
Polegają one na zmniejszeniu przychodów z zaciągniętych kredytów i poŜyczek na rynku 
krajowym o 300.000 zł. W  ślad za tym zmniejszają się równieŜ wydatki inwestycyjne w 
dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska równieŜ o 300.000 zł. 
W związku z dokonanymi zmianami inwestycyjnymi ulega zmianie załącznik inwestycyjny, 
który aktualnie stanowi załącznik nr 1 do  projektu  uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady – podziękowała pani Skarbnik za przedstawienie propozycji zmian i 
zwróciła się z zapytaniem czy ktoś z radnych pragnie w tej sprawie zabrać głos. 
Radna Grześlak -   zwróciła się o wyjaśnienie i sprecyzowanie  na co została przyznana 
została dotacja w dziale 801- oświata i wychowanie w kwocie 51 tys.zł. Czy jest to na 
dokształcenie pracowników, którzy juŜ pracują? 
Pani Skarbnik  - część uczniów  nie kończą naszego gimnazjum, tylko idą na przyuczenie 
zawodu tokiem specjalnym np. jako piekarz, mechanik samochodowy itd. Pracodawca, który 
zatrudni takiego ucznia, wyszkoli go zawodzie, po  zdaniu przez niego egzaminu otrzymuje  
zwrot kosztów wykształcenia. Wysokość zwrotu kosztów jest róŜna w zaleŜności od liczby lat 
nauki. Jeśli to jest 3 lata nauki jest to kwota 8081 zł.  Mamy 9 pracodawców, którym musimy 
zrefundować koszty wykształcenia, wynika to z ustawy o systemie oświaty. Są to pracodawcy 
z Wielunia i 1 z Mokrska.  
 
PoniewaŜ więcej uwag ani zapytań nie było, Przewodnicząca poprosiła Komisję Uchwał i 
Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XV/64/07 w sprawie zmian w budŜecie 
Gminy na 2007 rok. 
 

P u n k t  6 
 

Uchwalenie Wieloletniego Programu Gospodarowania  
Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2007- 2011.  

 
Głos zabrała pani Karolina Zgondek. 
Wieloletni program był omawiany na komisjach. Ustalany jest na 5 lat. Jest to wymóg 
stawiany przez ustawę o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i o 
zmianie kodeksu cywilnego. W programie tym przedstawiony jest: 
- stan obecny zasobu mieszkaniowego w gminie Mokrsko 
- analiza w jakim stanie znajduje się ten zasób 
-  program na lata 2007-2011 czyli plany jakie mamy do wykonania w tym zasobie.  
- ustalone są równieŜ zasady polityki czynszowej na kolejne lata oraz źródła finansowania 
   gospodarki mieszkaniowej. 
 
Pani Przewodnicząca  - podziękowała pani Zgondek za przedstawienie i następnie poprosiła o 
opinię Komisji.  
Radny Piśniak Arkadiusz –  Na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 14 grudnia 2007r 
Komisja Rewizyjna i Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i 
Porządku Publicznego oraz Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa, 
Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska  zapoznały się z projektem Wieloletniego 
Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mokrsko na lata 2007-2011. Po 
przeprowadzonej dyskusji na ten temat członkowie wszystkich komisji w głosowaniu jawnym 
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jednogłośnie wyrazili pozytywną opinię na temat przedstawionego projektu i zgłaszają 
wniosek o jego przyjęcie przez Wysoką Radę. 
Dyskusja: 
Radna Grześlak -  W programie jest zapis, Ŝe planuje się zwiększenie zasobu mieszkaniowego 
o 1 lokal znajdujący się w budynku po byłym  komisariacie. Z tego co mi wiadomo,  miała 
tam być siedziba jakiegoś stowarzyszenia. 
Wójt Gminy  - lokal składa się z 2 części. Pierwsza to jest mieszkanie socjalne gdzie 
mieszkają p.Buczkowscy i to jest właśnie ten lokal. Przeznaczenie pozostałej części gdzie był 
faktycznie posterunek pozostaje bez zmian. 
W przedstawionym programie nie są wymienione wszystkie budynki i nieruchomości, które 
ma Gmina. Są wymienione tylko te, w którym mieszkają obecnie lokatorzy lub mogą 
zamieszkać. 
Radny Szaniec –  Lokatorzy płacą czynsz za mieszkania i chciałbym się dowiedzieć jaki jest 
rachunek ogólny za wynajem mieszkań. Jak Urząd Gminy wychodzi na tym, czy na plus czy 
minus czy na zero. Z tego co czytałem o gospodarowaniu budynkami komunalnymi wynika , 
Ŝe gmina nie powinna dokładać  a mieć korzyści. 
Przewodnicząca Rady  -  
Na pewno  czynsze jakie wpływają przeznaczone są na remonty. Z budynków, które są 
wyposaŜone we wszystkie media,  czynsz jest wyŜszy a remonty są przewaŜnie prowadzone 
w budynkach, które są w gorszym stanie technicznym.  Lokatorzy, którzy mieszkają w 
gorszych budynkach płacą mniejszy czynsz a mają więcej prowadzonych remontów. Tak 
było, jest i tak chyba będzie. MoŜe Pan Wójt wyjaśni  temat dokładniej. 
Wójt Gminy – w załączniku Nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu gminy  
„Prognozowane dochody budŜetu Gminy na 2008 rok”  w dziale 700 Gospodarka 
mieszkaniowa  są wymienione planowane dochody bieŜące z opłaty eksploatacyjnej, z opłat 
za zarząd, uŜytkowanie wieczyste nieruchomości oraz  czynsz z najmu i dzierŜaw składników 
majątkowych  78 tys.zł. Część tej kwoty trzeba pomniejszyć o wydatki sztywne związane z 
opałem i opłaceniem palaczy w 2 ośrodkach zdrowia. Jeśli chodzi o faktyczne pieniądze jakie 
wkładamy w remonty mieszkań, to na pewno przeznaczamy na remonty kwoty, które  są z 
czynszów. Mogę powiedzieć to z całą świadomością. 
Radny Szaniec – rozumiem, Ŝe dla ośrodków zdrowia trzeba zakupić opał. Mnie chodzi o 
pozostałe budynki. KaŜdy  z nas gdyby miał te budynki, na pewno tak nimi by zarządzał aby 
przynosiły korzyści a nie straty.  
Chciałbym się zapytać, co z tymi co nie płacą czynszu wcale. UwaŜają, Ŝe Gmina chcąc 
eksmitować ich z mieszkania musi dać im mieszkanie zastępcze. Jak Gmina podchodzi do 
tych  spraw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
UwaŜam, Ŝe jeśli ktoś wynajmuje mieszkanie komunalne to powinien płacić czynsz. KaŜdy z 
nas budował dom i wie ile to kosztuje. Nie moŜemy podnosić podatków rolnikom a ktoś nie 
będzie płacił czynszu.  Nie moŜemy  robić prezentów.  
Moim zdaniem na mieszkaniach powinniśmy zarabiać. Pieniądze, które wpływają do budŜetu 
gdzieś się rozpływają . JeŜeli  chcemy coś zrobić musimy zaciągać kredyt. 
 Wójt Gminy  - na dzień obecny przy tym zaangaŜowaniu jakie dajemy w te budynki 
mieszkaniowe  to jesteśmy na plusie, nie dokładamy, gdyŜ są to niewielkie kwoty. 
Jeśli  uwzględnić  potrzeby związane np. Ŝe w tym roku musimy zrobić w ośrodku zdrowia 
łazienki aby dostosować je do wymogów, to dokładamy. 
KaŜda rzecz która jest związana z drobnymi naprawami jest w stanie zmieścić się w  kwotach 
pochodzących z czynszu. A jeśli będzie dotyczyć wydatków na majątku, a wiemy jak te 
budynki wyglądają to niestety musimy dołoŜyć.  
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Radny Szaniec – Kto oglądał wczoraj program  „Sprawa dla reportera” to wie, jakie są 
sytuacje i Ŝe nie ma litości. KaŜdy musi płacić. Program był bardzo ciekawy i daje duŜo do 
myślenia. 
Wójt Gminy -  Są lokale gdzie czynsze są na tyle rozsądne, ludzie płacą systematycznie i nie 
ma problemu. W miejscach gdzie czynsze są wysokie a dotyczy to ośrodka zdrowia, są 
ogromne kłopoty ze ściągnięciem czynszu. Nie mówię o czynszu za lokale uŜytkowe jak 
apteka czy NZOZ „Kamed”.  
Jest problem wyegzekwowaniem czynszu za lokale mieszkalne. Czynsz w wysokości np. 800 
zł za lokal  w ośrodku zdrowia jest wysoki. Ludzie, którzy w nim mieszkają nie chcą i nie są 
w stanie go zapłacić.  
My moŜemy ustalić jakie mają być stawki. W tej chwili są najniŜsze. Mogą być wyŜsze, ale 
kto będzie faktycznie je w stanie zapłacić. 
Radny Szaniec – jeŜeli jest taka sytuacja, to czy nie moŜna byłoby zmniejszyć tych mieszkań. 
Jeśli ktoś wynajmuje duŜe mieszkanie to chyba zdawał sobie sprawę, Ŝe czynsz będzie 
wysoki. 
Podam przykład, jeśli ja kupuję  duŜy samochód  o pojemności silnika 2,5 l, to zdaję sobie 
sprawę, Ŝe stać mnie jest na jego utrzymanie. Natomiast jeśli mnie nie stać, to kupuję 
samochód, który ma  np. pojemność 600 cm3. Podobna  sytuacja jest z mieszkaniami. 
Proponuję zmniejszyć lokal o połowę, będą wówczas mniejsze opłaty. Inaczej to my 
dopłacamy do mieszkań.   
Wójt Gminy – dopłacamy przy inwestycjach. Przy utrzymaniu na bieŜąco nie ma strat. 
Radna Grzeslak  - czy jest zainteresowanie lokatorów wykupem mieszkań, które zajmują. 
Wójt Gminy – Zainteresowanie wykupem mieszkań przez lokatorów jest. Chcę jednak 
zaznaczyć, Ŝe jeŜeli są kierowane pisma do Rad Sołeckich o wydanie opinii na temat 
sprzedaŜy, to Rady Sołeckie  wnioskują  aby oszacować faktyczne wartości budynków czy 
lokali. Dotyczy to OŜarowa. Kupnem mieszkania zainteresowani z Mokrska są pani 
Aleksandrowicz i pani Pietrzykowska, Pani Morka i p.Pośpiech. Wszystko rozbija się jednak 
o kwoty. Jeśli pojawiają się kwoty wynikające z oszacowania  większość osób rezygnuje, 
gdyŜ uwaŜa, Ŝe jest to zbyt drogo. 
Wracając do sprawy podnoszonej przez radnego Szańca na poprzedniej sesji dot. budynków 
po PGR-owskich . Urząd Gminy przejął te budynki na zasadzie wymiany  z Gminą Wieluń w 
grudniu 2002 roku. Jeden budynek, który jest  rozwalony był spisany do rozbiórki, drugi 
wówczas był dobry. Tym budynkiem był zainteresowany p.Pezdek. Chciał nabyć działki wraz 
budynkami. Po oszacowaniu zrezygnował  z kupna, dla niego była to za duŜa kwota. 
Radna Grześlak  - Czy wszystkie lokale będące w zasobie Gminy są zamieszkałe? 
Wójt Gminy – Nie wszystkie budynki są zamieszkałe. W Wieloletnim Programie jest mowa 
tylko o budynkach zamieszkałych. Są jeszcze inne budynki komunalne, nie zamieszkałe, ale 
dotyczą majątku Gminy. 
Jeśli chodzi o sprzedaŜ lokali w OŜarowie, po oszacowaniu pojawi się jakaś kwota i 
mieszkańcy mogą nie wyrazić woli zakupienia mieszkań, a na nas jako właścicielu ciąŜą 
jakieś obowiązki. Od Państwa radnych zaleŜy wysokość stawek. JeŜeli będziecie uwaŜać, ze 
powinniśmy je zwiększyć albo dla kogo, to zawsze moŜemy to zrobić. 
Radny Majtyka -  pan Wójt  powiedział, Ŝe przy większych inwestycjach jak np.budowa 
łazienek w ośrodku zdrowia budynki przynoszą straty. Ochrona zdrowia jest to zadanie 
własne Gminy i nie wiem czy moŜna to łączyć. 
Druga sprawa, do zadań własnych Gminy naleŜy teŜ budowa mieszkań socjalnych. W 
związku z tym mam pytanie:  jeŜeli będą sprzedane jakieś budynki, to czy za te pieniądze 
będą budowane lub  pozyskiwane nowe lokale. 
Wójt Gminy -  Kwota 78 tys. zł, o której mówiłem  dotyczy wynajmu   lokali w zakresie 
gospodarki mieszkaniowej.  Jeśli chodzi o ośrodki zdrowia i to co pan proponuje to teŜ jest 
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część składowa. PrzecieŜ  ogrzewanie dotyczy mieszkań i lokali uŜytkowych znajdujących się 
w budynku ośrodka zdrowia. Nie jest strata w formie moralnej, tylko wydatek jest większy 
niŜ my zakładamy zyski w tym momencie.  
Z budŜetu dokładamy nie tylko do gospodarki mieszkaniowej ale równieŜ dotyczy to wielu 
innych dziedzin np. dokładamy do gospodarki ściekowej, do wody . 
JeŜeli w OŜarowie zostanie sprzedany budynek to Państwo mogą zadecydować na co 
przeznaczyć środki. MoŜemy budować mieszkania ale są to ogromne juŜ kwoty.  Z drugiej 
strony Państwo chcą aby inwestować w daną miejscowość. Jest kwestia wyboru, co będziemy 
robić. 
Radny Szaniec – Oglądałem 2 tygodnie temu reportaŜ  w telewizji, w którym było, Ŝe  w 
miejscowości Nysa ponad 2000 rodzin poszukuje mieszkań. W tym reportaŜu pan, który 
zajmuje się przydziałem mieszkań powiedział, Ŝe rodzina nie  otrzyma większego mieszkania 
jeśli na głowę przypada więcej niŜ 5m2. Nie wiem czy wynika to z ustawy, moŜe pani 
mogłaby nam na to odpowiedzieć.   
U nas teŜ moŜe być podobna sytuacja.  Za rok czy dwa moŜe przybyć rodzin, które będą 
szukały mieszkań. Przyjdą wówczas do p.Wójta i powiedzą, ja nie mam gdzie mieszkać, 
niech mi pan znajdzie jakieś lokum. Nie moŜemy się wyzbywać wszystkich mieszkań.  
Winniśmy się nad tym tematem teŜ zastanowić. Najłatwiej jest pozbyć się  wszystkiego. 
Przyszła teraz taka moda, Ŝe wszyscy chcą kupić mieszkania., tylko za jakie pieniądze. 
Mówiąc o tych sprawach staram się pilnować interesu społecznego i Gminy.  Kiedyś wszyscy 
byli bardzo biedni,  a teraz nagle wszyscy są zamoŜni i chcą wykupić mieszkania. Jeśli są 
zamoŜni to mają pieniądze. Tak ja to rozumiem.  
Pan sołtys Szkudlarek -  Chciałbym się odnieść do wysokości czynszu. U nas w Komornikach 
w budynku komunalnym  jest centrala telefoniczna TZG ZW.  Czynsz w wysokości 330 zł na 
rok,  to jest śmieszna kwota.  TZG nie jest taki biedny. Za abonament pobierają 33 zł  
miesięcznie od 1 telefonu, a za czynsz płacą 330 zł rocznie. Jest to kpina. Trzeba by się nad 
tym zastanowić i gdzie moŜna naleŜałoby stawki podnieść. 
Wójt Gminy – my moŜemy przygotować propozycje wzrostu stawek od lokali uŜytkowych., 
ale trzeba je uchwalić. 
Odnosząc się do wypowiedzi p.Szańca. Mamy mieszkania i jak ktoś się wprowadzi to 
zazwyczaj się nie wyprowadza. Jeśli mamy tworzyć coś nowego to proszę wskazać 
moŜliwości za co będziemy budować. MoŜemy zrobić w ten sposób, Ŝe sprzedajemy lokale 
ale  za te pieniądze  budujemy  lub pozyskujemy nowe mieszkania. Pytanie: ile wybudowanie 
czy nawet wyremontowanie mieszkania będzie kosztować. KaŜdy z nas wie ile kosztuje 
wybudowanie domu. Jeśli będzie to budynek wielomieszkaniowy  pojawi się sprawa 
ogrzewania, jak je ogrzać, czy ma być zatrudniony pracownik. W duŜych miastach jest 
problem mieszkań, a czy naszą małą Gminę będzie stać wybudować mieszkania. 
Do mnie bardzo duŜo przychodzi osób aby znaleźć jakieś lokum. Są osoby, którym udaje się 
pomóc, ale nie wszystkim, np. w Turowie jest Dom Samotnej Matki i moŜna było tam kogoś 
oddelegować. 
Przewodnicząca Rady -   Czy byłoby kłopotliwe dokonanie podziału mieszkań w ośrodku 
zdrowia o czym mówił radny Szaniec ? 
Wójt Gminy – Jedno mieszkanie zostało juŜ zmniejszone. Mimo zmniejszenia mieszkania i 
zadeklarowania się lokatorów, Ŝe będą płacić czynsz, nie płacą. Jest to rodzina, która ma 4-ro 
dzieci. Co w takiej sytuacji ma zrobić Wójt? 
Jedna z rodzin płaci tyle ile  otrzymuje z GOPS-u dodatku  mieszkaniowego. 
Przewodnicząca Rady – pan Wójt nie moŜe ich wykwaterować na ulicę. Musi dać im 
mieszkanie zastępcze o niŜszym standardzie, a takiego nie ma. Jest tutaj problem. Ogrzewamy 
mieszkanie, ludzie mieszkają w komfortowych warunkach, lepszych jak my i nie płacą 
czynszu. 
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Stawki  czynszu za lokale uŜytkowe zostały ustalone. Nie wiem czy moŜna byłoby wyłączyć 
tutaj ośrodki zdrowia. 
Podnieść stawki czynszu dla jednego lokalu chyba się nie uda. 
 
PoniewaŜ więcej zapytań ani uwag nie było Przewodnicząca Rady poprosiła o przedłoŜenie 
projektu uchwały. 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XV/65/07 w sprawie uchwalenia 
Wieloletniego programu gospodarki mieszkaniowym zasobem Gminy . 
 

 
P u n k t  7 

 
Uchwalenie Programu Współpracy Gminy Mokrsko  

z organizacjami pozarz ądowymi na 2008 rok  
 

Głos zabrał  Tomasz Kącki – Wójt Gminy 
Na komisjach Program współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi na rok 
2008 był przedstawiony. Jedyna zmiana Programu  dotyczy  rozdziału II „Obszary 
współpracy i zadania programu„. Obecnie jest więcej zadań publicznych, które Gmina 
zamierza zlecić organizacjom pozarządowym  do wykonania. Daje to moŜliwość  
odpowiedniego klasyfikowania zadania w budŜecie. Poza tym nie ograniczamy obszarów 
współpracy. W kaŜdym momencie jeśli jakaś organizacja zwróci się do nas z wnioskiem,  
moŜemy się przygotować aby zabezpieczyć środki na pewnego rodzaju działania.  
Program składa się z kilku rozdziałów  tj: 
Rozdział  I -   Postanowienia ogólne 
Rozdział  II -   Obszary współpracy i zadania programu  
Rozdział III -   Zakres i formy współpracy 
Treść programu w duŜym stopniu jest zaczerpnięta z ustawy o działalności poŜytku 
publicznego i wolontariacie. Najbardziej istotne w kontekście uchwalanego programu są 
artykuły ustawy, które regulują tryb, reguły i formy zlecania realizacji zadań publicznych 
przez administrację publiczną organizacjom pozarządowym. W artykule 4 ust.1 
przedmiotowej ustawy wymienia się zamknięty zakres zadań publicznych zaliczanych do 
strefy poŜytku publicznego. NaleŜą do nich między innymi najbardziej nas interesujące: 
- współpraca w zakresie pomocy społecznej 
- kultywowanie tradycji narodowej, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury,  
- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 
Zlecanie realizacji zadań publicznych, o których mowa w ustawie moŜe mieć formy 
powierzenia wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na  ich 
dofinansowanie lub wspieranie takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie 
ich realizacji. Odbywa się ono na zasadach określonych  w ustawie, czyli na zasadzie 
ogłoszonego otwartego konkursu ofert przez organ administracji publicznej. Zasady są 
następujące: 
- ogłoszenie ofert co najmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem 
- ogłoszenie powinno zawierać informację o rodzaju zadania, wysokość środków publicznych 
   przeznaczonych na realizację tego zadania, 
- zasady przyznawania dotacji, 
- terminy i warunki realizacji zadania, 
- termin składania ofert, 
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- tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oferty. 
Organizacje ze swej strony składają ofertę na realizację zadania zgodnie z ustalonym wzorem.  
Oferta powinna między innymi zawierać: 
- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji 
- termin i miejsce realizacji zadania publicznego 
- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, 
- informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego 
  dotyczy zadanie 
- informacje o posiadanych zasobach: rzeczowym i kadrowym zapewniającym wykonanie 
   zadania, w tym o wysokości środków uzyskanych na realizację danego zadania z innych 
    źródeł, 
- deklarację o zamiarze odpłatnego lub nie odpłatnego wykonania zadania. 
Po zakończeniu  realizacji zadania organizacja składa sprawozdanie wg  określonego wzoru 
zawartego w ustawie o działalności poŜytku publicznego. 
Na dzień obecny ogłosiliśmy 1 konkurs w zakresie kultury fizycznej i sportu z miesięcznym 
wyprzedzeniem na kwotę 55 tys.zł. Wczoraj złoŜona została oferta.  Ponadto w budŜecie w 
zakresie upowszechniania kultury przeznaczona jest kwota 8 tys.zł. Konkurs zostanie 
ogłoszony  w uzgodnieniu z organizacjami pozarządowymi. 
 
Przewodnicząca Rady podziękowała panu Wójtowi za przybliŜenie tematu i następnie 
poprosiła o przedstawienie opinii Komisji. 
Radny Piśniak Arkadiusz  - przedstawił opinię Komisji. 
Na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 14 grudnia 2007r Komisja Rewizyjna,  Komisja 
Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisja 
Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony 
Środowiska wysłuchały projektu Programu współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami 
pozarządowymi prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 2008 rok. Po 
przeprowadzonej dyskusji na w/w temat członkowie wszystkich Komisji w  głosowaniu 
jawnym jednogłośnie wyrazili pozytywną opinię na temat przedstawionego projektu i 
zgłaszają wniosek o jego przyjęcie. 
 
PoniewaŜ  nikt z  obecnych na sesji nie zechciał zabrać głosu, Przewodnicząca Rady poprosiła 
Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XV/66/07 w sprawie uchwalenia 
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność 
poŜytku publicznego. 
 

 
P u n k t  8 

 
Uchwalenie bud Ŝetu Gminy na 2008 rok  

 
 
Głos zabrała pani Renata Nagła – Skarbnik Gminy 
Zanim przystąpiła do przedstawienia projektu budŜetu na 2008 rok zapoznała Radę z 
uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2007r : 
- Nr IV/219/07 w sprawie  opinii o projekcie budŜetu Gminy Mokrsko na 2008 rok 
- Nr IV/220/07 w sprawie wyraŜenia opinii odnośnie moŜliwości sfinansowania   deficytu 
  oraz prognozy kwoty  długu przedstawionej przez Gminę Mokrsko. 
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/ ksero uchwał stanowi załącznik do protokółu/. 
Jeśli chodzi o opinię RIO dotyczącą moŜliwości sfinansowania deficytu oraz prognozy kwoty 
długu przedstawionej przez Gminę Mokrsko, w naszym budŜecie, który dzisiaj Rada będzie 
uchwalać nie uległa zmianie kwota deficytu budŜetowego oraz prognoza kwoty długu, 
poniewaŜ o  kwotę o którą zwiększyliśmy dochody zwiększyliśmy równieŜ wydatki. 
Natomiast wszystkie uwagi  RIO dotyczące projektu budŜetu na rok 2008 zostały 
uwzględnione, a mianowicie 
- w projekcie uchwały budŜetowej, którą dzisiaj Państwo otrzymaliście kwota deficytu 
    budŜetu na rok 2008 wynosi 500.000 zł, upowaŜnia się równieŜ Wójta Gminy do 
    zaciągnięcia zobowiązań krótkoterminowych do wysokości 500.000 zł.  
- w dochodach budŜetu Gminy zamiast podatku od posiadania psów zgodnie z ustawą o 
   podatkach i opłatach lokalnych  ustalono dochody z tytułu opłaty od posiadania psów w 
   kwocie 200 zł 
- uzupełniony został projekt budŜetu w wydatkach w rozdziale 851- Ochrona zdrowia o 
   rozdział 85153   -  Zwalczanie narkomanii.  
   W dochodach budŜetu Gminy w dziale 851 – Ochrona zdrowia  są planowane  wpływy z 
   opłat za wydawanie zezwoleń alkoholowych w kwocie 75.000 zł, które były przeznaczone 
   na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Obecnie  w projekcie wydatków na 2008 rok, /zał.Nr 2/ 
   5.000 zł przeznaczone    jest na zwalczanie narkomanii  a 70.000 zł na przeciwdziałanie 
   alkoholizmowi. 
   W związku z tym zmienia się załącznik Nr 4 „Wydatki na realizacje zadań określonych w 
    Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w Programie 
    zwalczania narkomanii w roku 2008. 
 

Dzisiaj Państwo otrzymaliście projekt uchwały z załącznikami, w których nastąpiły 
zmiany w stosunku do pierwotnego projektu uchwały. Są to załączniki 
- Nr 2 -  Wydatki na rok 2008 . Zmiana dotyczy działu 851 – Ochrona Zdrowia  
- Nr 4  - Wydatki na realizację zadań określonych  w Programie profilaktyki i 
   rozwiązywanie problemów alkoholowych  
   Dopisano wydatki związane z realizacją zadań   wynikających  z Programu zwalczania 
   narkomanii. 
- Nr 5 -  przychody i rozchody roku 2008 związane z finansowaniem deficytu. 
   Poprawiony został o kwoty zwiększonych dochodów i wydatków zgodnie z tym co było 
   przedstawione na komisjach . Przychody i rozchody budŜetu Gminy nie ulegają zmianie.  
- Nr 6- wykaz inwestycji gminnych i zakupów inwestycyjnych realizowanych w roku 2008  
   został poprawiony zgodnie z tym co było przedstawiane na komisjach. 
- Nr 9 – Środki do dyspozycji rad Sołeckich na rok 2008. 
  Są nowe kwoty, jakie były przedstawiane na komisjach. 
- Nr 12 – Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nie naleŜące 
  do sektora finansów publicznych w 2008 roku.  
  Dodajemy Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, rozdział 92196-
  Pozostała działalność – kwota 8000 zl. Jest to dotacja celowa z budŜetu Gminy na 
  finansowanie zadań  w zakresie upowszechniania kultury przez stowarzyszenia. 
- Nr 13 – Dotacja podmiotowa. Pierwotnie dla biblioteki dotacja wynosiła 150.000zł, obecnie 
  jest kwota 160.000 zł o czym mówiłam na komisji. 
 
Następnie pani Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie opinii Komisji. 
Opinie Komisji dotyczącą projektu budŜetu Gminy na 2008r przedstawił pan Arkadiusz 
Piśniak. 
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Na wspólnym posiedzeniu w dniu 14 grudnia 20087 roku Komisja Rewizyjna,  Komisja 
Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisja 
Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony 
Środowiska wysłuchały przedstawionego przez panią Skarbnik Gminy Renatę Nagłą projektu 
budŜetu na 2008r. Po przeprowadzonej dyskusji na temat w/w projektu członkowie 
wszystkich komisji w głosowaniu jawnym większością głosów  wyrazili pozytywną opinię na 
temat przedstawionego projektu budŜetu Gminy  i zgłaszają wniosek o jego uchwalenie.  
 
Dyskusja: 
Radna Grześlak -  Największą bolączką są zawsze drogi. W projekcie budŜetu jest podana 
droga Nr 117054E Chotów-Krzyworzeka-OŜarów. Którego odcinka  tej drogi dotyczy 
budowa? 
Jest jeszcze w projekcje budŜetu planowana budowa drogi  Nr 117209E Wieluń-Słupsko-
Wichernik oraz modernizacja drogi Nr 1170567E OŜarów-Kowale. Gdzie to jest? 
 Wójt Gminy   
- Są  projekty na 2 drogi w Krzyworzece. Pierwszy na drogę od p.Chwindy  
   obok.p.Włodarczyka, łączy się z drogą, która idzie od krzyŜówki i dalej idzie  na południe, 
   przechodzi obok Brzezin aŜ do OŜarowa.  Druga droga, na którą zrobiony jest projekt tj. 
   odcinek drogi od cegielni do łącznika  z drogą o której mówiłem wcześniej.  Planujemy 
   wykonać  odcinek drogi od cegielni do łącznika i jeszcze około 100 m drogi w górę w    
   stronę Brzezin. 
-  droga OŜarów-Kowale jest to fragment drogi przy Muzeum aŜ do zjazdu na Dobijacz w 
    kierunku drogi czereśniowej Jest  to związane z realizacją projektu pn.Bursztynowy szlak i 
    wykonaniem wiaty na rowery.  
-  Jeśli chodzi o drogę Nr 882 w OŜarowie, to jest droga o którą wnosili radni. Jest ona z tyłu 
    za domostwami, droga dojazdowa, gruntowa  od wschodniej strony. W tym roku będzie 
    tylko wykonany projekt. W przyszłym roku moglibyśmy się starać o środki z 
    Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 
-  Droga Wieluń Słupsko Wichernik jest to droga na którą jest projekt. Jest to odcinek drogi 
    od Słupska w kierunku Piasków. Aby projekt nie przepadł  mamy w budŜecie zaplanowane 
    na budowę tej drogi kwotę 50.000 zł. Kwota ta pozwala nam  starać o ewentualne środki 
   zewnętrzne w ramach PROW. 
Radna Grześlak –   
W wykazie inwestycji na rok 2008 jest: 
- planowana budowa wodociągu Mokrsko Wola II. Rozumiem, Ŝe jest to dalszy odcinek. 
- zakup ciągnika do wywozu ścieków bytowych oraz zakup wozu asenizacyjnego. Oprócz 
  tego, który mamy będzie zakupiony dodatkowo drugi, czy tak.?  W związku z tym czy będą 
  woŜone ścieki z innych miejscowości? 
- termomodernizacja budynku komunalnego w OŜarowie, który to jest budynek? 
- budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrsku, na jakim odcinku będzie realizowana? 
Wójt Gminy –  
- wodociąg będzie budowany aŜ do posesji p.Barcika i KręŜla poniewaŜ jest tam niskie 
   ciśnienie wody. Wszystkie działki znajdujące się przy tej drodze zostaną uzbrojone w 
   wodociąg. 
- Na komisjach wyjaśniałem, Ŝe nie są to zakupy bardzo wymagalne. JeŜeli będziemy mieć 
   oczyszczalnię zmodernizowaną i będziemy mogli duŜo ścieków przyjąć moŜemy 
   zaryzykować i  wozić ścieki z innych  miejscowości.  Musimy mieć do tego odpowiedni 
   tabor. JeŜeli będziemy z oczyszczalnią przygotowani,  wówczas moŜemy dokonać 
   zakupu. Z drugiej strony sprzęt zakupiony wcześniej nie koniecznie musi pracować przy 
   woŜeniu ścieków. MoŜe być wykorzystywany do pracy na drogach, będzie mocniejszy i 
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   silniejszy. Nie jest to zadania priorytetowe. Zadanie to w formie przetargu i zakupu  
   zaplanowane jest na koniec roku. 
- zadanie pn. opracowanie projektu termomodernizacji budynku komunalnego w OŜarowie 
  dotyczy ośrodka zdrowia. Prawie wszystkie okna w części mieszkalnej są do wymiany. 
  Dach jest    równieŜ   nieciekawy.  Zadanie to jest wydzielone aby w przyszłym roku móc się 
  starać o środki z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
  Chcę poinformować, iŜ pan doktor Mokrii złoŜył pismo  w sprawie dostosowania budynku 
  ośrodka zdrowia do obowiązujących przepisów. W tym roku będą prowadzone prace 
  wewnątrz, a dopiero później przygotujemy dokumentację na termomodernizację. 
- kanalizacja będzie budowana na odcinku od drogi Chotowskiej w stronę Krzyworzeki. 
  Pragnę zaznaczyć, Ŝe kwota jaka  została wpisana do projektu budŜetu nie jest  równą 
  kwocie jaka wynika z  kosztorysu. Na ten odcinek moŜemy otrzymać około 870 tys.zł 
  poŜyczki z   Wojewódzkiego Funduszu   Ochrony Środowiska. Wniosek złoŜymy  na 
  początku  stycznia. Ogłosimy przetarg i  zobaczymy czy w tym zakresie co planujemy i za te 
  pieniądze ktoś przystąpi do przetargu.    Jeśli nie, to będziemy musieli ograniczyć zakres 
  prac. 
  Jeśli chodzi o przyłącza, które nie są wykonane na odcinku gdzie jest wybudowana tylko 
  sama sieć, to chcemy umowę tak podpisać, aby mogły prace dodatkowe. Jeśli będzie 
  moŜliwość i  pieniądze, to będziemy chcieli jakąś część przyłączy wykonać. 
Radna Grześlak – czy mieszkańcy gdzie ma być budowana kanalizacja wyrazili zgodę na 
współfinansowanie w budowie. 
Wójt Gminy – ja się cieszę, Ŝe wszyscy wyrazili zgodę , Ŝe przez ich działki moŜe przebiegać 
kanalizacja. Czy będą się podłączać to jest rzecz wtórna. Jeśli chodzi o odcinek, który był 
wykonywany w tym roku , to oprócz 4 osób wszyscy się juŜ podłączyli do sieci. 
Pani Przewodnicząca – ile  było wykonanych przyłącz w tym roku. 
Wójt Gminy – W roku 2007 było wykonanych zostało 18 przyłącz. 
Radna Grześlak – Czy w budŜecie Gminy na rok 2008 są przewidziane jakieś środki na 
remont budynku w parku w Mokrsku 
Wójt Gminy –W wcześniejszych materiałach, które Państwo otrzymaliście, które 
odzwierciedlają nie tylko inwestycje ale wiele innych zadań jest zaznaczona kwota 50.000 zł 
na przygotowywanie i wykonanie  prac w parku w Mokrsku i w Chotowie. Dotyczy to 
wykonania projektu na prace ”zielone” i ewentualnie wykonanie tych prac remontowych. 
Z rozmowy z przedstawicielem WFOŚ wynika, Ŝe na prace ”zielone” moŜna otrzymać 
dotacje. W ramach tych kwot moŜemy równieŜ wykonać jakieś dodatkowe podstawowe 
projekty dotyczące budynku ale na pewno nie dotyczące boiska. 
W Chotowie będą wycinane drzewa, które nie powinny rosnąć lub zagraŜają bezpieczeństwu. 
Projekt  zagospodarowania parku da nam moŜliwość wycięcia dopiero innych drzew. 
Radna Grześlak – mam jeszcze pytanie dotyczące oświetlenia na Korei. Czy w budŜecie są 
zaplanowane środki? 
Wójt Gminy – Będzie opracowany projekt na budowę tej części. Dodatkowo w ramach 
wydatków bieŜących  wykonana będzie koncepcja modernizacji oświetlenia w całej gminie. 
Czy w przyszłym roku będą moŜliwości pozyskania pieniędzy i wykonania to się okaŜe. 
Wykonanie projektu na budowę oświetlenia na Korei łącznie Sikornikiem i Jeziorkiem to 
kwota około 10.000 zł. Do tego dojdą jeszcze koszty wykonania. 
Koncepcja  obejmować będzie modernizację  rzeczy juŜ istniejących. JeŜeli będziemy chcieli 
lampy w nowych miejscach musimy mieć  projekt  budowlany z wszystkimi uzgodnieniami.  
Radny Szaniec – Chciałem poruszyć sprawę naszego transportu i drogownictwa. Na transport 
w budŜecie Gminy jest planowana kwota 521.221 zł. Rozumiem, Ŝe jest to na transport i 
zakup tłucznia. Proponuję zwiększyć środki na remont wiosenny dróg. Ostatnio jechałem 
drogą tłuczniową i współczuję mieszkańcom, którzy  mieszkają przy takich drogach. Po 
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drodze samochodem jedzie się jak po pralce, a dziennie kaŜdy z mieszkańców musi kilka razy 
przejechać. Kto ma samochód starszej generacji, to po takiej drodze długo nie pojeździ. 
Pieniądze w budŜecie Gminy nam się jakoś rozeszły, a na konkretne sprawy nie ma. 
Utworzonych zostało jeszcze za byłej Rady pół etatów, ćwierć etatów. Nie wiem ile pół etat 
czy ćwierć etat kosztuje razem z pochodnymi. Czy ktoś  sprawdza czy nie,  ile kto godzin 
pracuje. NaleŜałoby powiedzieć mieszkańcom, Ŝe są pół czy ćwierć etaty i ile kosztują. 
RównieŜ uwaŜam naleŜałoby powiedzieć ludziom ile Gmina dopłaca do wody. Z kalkulacji 
przedstawionej przez p.Kika wynika, Ŝe woda kosztuje 3,20 zł a mieszkańcy płacą 1,50zł plus 
VAT.  
Mieszkańcom trzeba wyjaśnić jakie są wydatki i dlaczego nie zrobiono np. jakiejś drogi oraz 
by nie mówiono „od czego Wy tam jesteście”. 
Wójt Gminy 
Na dzień obecny zatrudnionych jest 4 stałych pracowników w grupie drogowej tj 2 
operatorów na ciągnikach i 2 na koparkach.  
Pod nadzorem p.Kika jest  2 konserwatorów wodociągów, 1 pracownik na wysypisku śmieci, 
który jest jednocześnie palaczem w Urzędzie Gminy, 2 pracowników-palczy na budynku 
komunalnym w Mokrsku i OŜarowie / dot.ośrodka zdrowia w OŜarowie i Mokrsku/. W 
OŜarowie pan Skrzypecki  będzie miał obecnie pół etatu ale przez cały rok. Na oczyszczalni 
ścieków jest jeszcze pan Juszczak i pan Drygała.  Dodatkowo jeszcze doszedł pan Chłód. Jest 
więc 10 stałych pracowników.  
Jeśli chodzi o kwotę i  ilości kruszyw, to w tym roku mieliśmy przetarg na 2500 ton róŜnego 
rodzaju asortymentu kruszywa. Przeznaczone na to było około 180 tys.zł. W tym roku 
ogłosiliśmy przetarg na 3 tys .ton czyli na  więcej materiału. Kwota jaka jest przeznaczona na 
tą ilość jest adekwatna do moŜliwości Gminy. Nie jesteśmy w stanie  dziś określić czy 
będziemy mieli ofertę na to co chcemy i za tą kwotę. Prawdopodobnie kwoty będą znacznie 
większe. 
Jeśli chodzi o wykonywanie dróg, to Ŝadna droga jeŜeli nie będzie naprawiana w sposób jak 
to robimy w danym momencie, bo takie są moŜliwości, będzie dobra. Powinniśmy wszędzie 
budować drogi asfaltowe, byłaby wówczas sprawa rozwiązana. Jakie to są jednak koszty?  
Poza tym samochodów ciągle przybywa i drogi będą rozjeŜdŜane. Powinno się naprawiać 
drogi wiosną i drugi raz przed zimą.  Jeden zestaw kruszywa na jaki odcinek drogi wystarczy? 
Po drugie część dróg ma kiepskie podłoŜe. Nasypywanie na nie czegoś nowego niewiele daje, 
poniewaŜ  nie mają odpowiedniej nośności. Jest to problem, który nie jesteśmy w stanie 
rozwiązać w ciągu najbliŜszego czasu.   
Chcę powiedzieć, Ŝe są Gminy gdzie nie ma w ogóle grup drogowych. Nie interesuje je Ŝadne 
kopanie rowów. JeŜeli mają środki ogłaszają przetarg i zadanie jest wykonywane. JeŜeli 
uznacie, Ŝe utrzymywanie grupy drogowej jest nie funkcjonalne  i nieefektywne moŜemy na 
takich  samych zasadach  działać. 
Chcę jednak zaznaczyć, Ŝe Państwo radni mają wiele róŜnych potrzeb. Co z tego, Ŝe będą 
pracownicy publiczni , trzeba będzie coś wyciąć czy wywieźć, a nie będzie  miał kto i czym 
podjechać. Są  to sprawy, które się ze sobą łączą. 
Przy drogach dopóki nie będą faktycznie zrobione twardymi nawierzchniami to zawsze 
będzie ten sam problem. Pozostaje tylko kwestia ile pieniędzy trzeba przeznaczyć na 
kruszywo. Aby droga była dobrze zrobiona to materiał rozsypany powinien przynajmniej być 
ubity walcem. Wszystko wiąŜe się jednak  z kosztami. 
Radna Strózik – W moim sołectwie była w tym roku robiona droga. Obecnie jechać po niej,  
to moŜna dostać wstrząsu mózgu. Jest to nowa droga , a nawierzchnia jej  to „pralka”. Co jest 
tego powodem?. 
Radny Mielczarek – Wydaje mi się, Ŝe jest to sprawa kruszywa. Jest zrobiona droga na Lipiu 
w kierunku Motyla kruszywem dolomitowym 2 lata temu i jest  jeszcze w dobrym stanie.  
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Wójt Gminy – Na Mątewkach jest zrobiona droga dolomitem i teŜ jest „pralka” 
W Krzyworzece była robiona droga o której wspominała radna, ale gdy przyszedł okres 
wywoŜenia plonów z pola np.kapusty i to cięŜkim sprzętem nawierzchnia drogi została   
rozjeŜdŜona. Ciągnik musi się w coś wbić. Samochody teŜ po drogach nie jeŜdŜą wolno.  
Radna Grześlak -  Mam pytanie dotyczące budowy chodników w Mokrsku.  Nie wiem jak 
wygląda budŜet powiatu ale naprzeciwko mnie siedzi radny powiatowy, dlatego mam prośbę 
aby wyjaśnił nam czy w Mokrsku będzie kontynuowana dalsza budowa chodników w stronę 
Krzyworzeki i budowa nowego  od „piekła” w stronę Skomlina. Rady Sołeckie zakupują co 
roku rury, nie będzie ich nawet później gdzie składować a chodnika jak nie było tak nie ma.  
Pan Kieler Marek – radny Powiatu  Dziękuję za zaproszenie i przepraszam, Ŝe nie mogę 
uczestniczyć we wszystkich sesjach. Spowodowane jest to z zbieŜnością nieraz terminów  
sesji czy posiedzeń Komisji Rady Powiatu . 
Inwestycje na drogach powiatowych znajdujące się na obszarze Gminy  jako priorytet są  
traktowane przez Zarząd i Radę Powiatu  jeŜeli jest partycypacja Urzędów Gmin, na zasadzie 
50 / 50. Tak było do tej pory i na przyszłe lata jest tak samo. Wczoraj został uchwalony 
budŜet powiatu na rok 2008.Wg mojej opinii jest on w miarę dobry. Na pewno nie zaspakaja 
wszystkich potrzeb społeczeństwa powiatu czy naszej Gminy. Tak krawiec kraje, jak mu 
materii staje.  Jedne sprawy moŜna rozwiązać łatwiej inne wymagają większych nakładów 
finansowych. 
Powiat ma balast w postaci szpitala powiatowego. Z tego co mi wiadomo Dyrektor Kaczka na 
sesji  zapoznał Was z problemami szpitala. Macie teŜ w Radzie przedstawiciela Społecznej 
Rady SPZOZ p.Szańca, który z pewnością zaznajamia Was z tematyką szpitala na bieŜąco. 
UwaŜam, iŜ współpraca pomiędzy Urzędem Gminy a Powiatem układa się dobrze. Część prac 
jest wykonana, które nie byłyby moŜliwe do zrealizowania przy innym układzie. 
Cieszę się, Ŝe jest duŜo interpelacji radnych. Na pewno wszystkie nie zostaną wykonane, gdyŜ 
wszystko wiąŜe się z pieniędzmi, które jest trudno pozyskać. Powiat będzie składał wniosek o 
środki unijne na zadanie  związane z Bursztynowym szlakiem, w tej chwili  opracowywana 
jest dokumentacja. Obejmuje ona równieŜ gminę Mokrsko tj budowę drogi OŜarów- Kocilew. 
Środki, które były przeznaczone na to zadanie w budŜecie  roku 2007, na wczorajszej Radzie 
zostały uchwalone jako środki nie wygasające. Ze względu na duŜy rozmiar tego zadania 
zostały przesunie do zapłaty na rok 2008.  
Zawsze jeśli jest tylko moŜliwość staram się uŜyć swojej mocy i argumentów aby wnioski dot 
naszej Gminy kierowane pod adresem Powiatu zostały zrealizowane. Nie jestem w stanie 
sprawdzić czy wszystko zostało zrealizowane. Z tego co mi wiadomo, udzielone odpowiedzi 
przez pana Burzyńskiego  nie zawsze pokrywają się z tym co jest faktycznie wykonane, na co 
zwróciłem Jemu  uwagę. 
Wracając do sprawy chodników, w budŜecie Powiatu nie ma szczegółowego rozpisania gdzie 
i co będzie robione. Jeśli w budŜecie Gminy są ujęte środki na partycypację  budowy 
chodników i zostanie spisane Porozumienie w tej sprawie,  zadanie zostanie dopiero ujęte w 
planie wykonawczym PZD.  
Wójt Gminy - do Powiatu  jako inicjatywy samorządowe złoŜyliśmy wnioski na: 
- kontynuację  budowy chodnika w Mokrsku  na Kolonii, na co  przeznaczyliśmy  50 tys.zł 
- wykonanie projektu  na chodnik w Chotowie, przy parku 
- wykonanie rowów na terenie Zmyślonej /umowa słowna/. Z naszej strony musimy zapewnić 
   rury i ciągnik. 
Radny Szaniec  -  Chciałem zabrać głos w formie wyjaśnienia mojej wypowiedzi. Ja nie 
mówiłem absolutnie o rozwiązaniu grupy drogowej, byłby to absurd. Jest to jakieś nie 
zrozumienie. Ja wnioskowałem aby zwiększyć środki na zakup kruszywa czy teŜ wynajęcie 
walca, który ubiłby kruszywo. UwaŜam, Ŝe naleŜałoby się zastanowić i znaleźć jakiejś 
wyjście, aby stan dróg dojazdowych się poprawił. 
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Wójt Gminy -  Ja nie sugerowałem, Ŝe wniosek radnego zmierza w kierunku zlikwidowania 
grupy drogowej. Prace które są wykonywane na drogach, polegają w zasadzie na 
zasypywaniu dziur. MoŜna powiedzieć, Ŝe jest to przesypywanie z pełnego w próŜne  
Aby  był dobry efekt, to na drodze powinna być połoŜona nawierzchnia twarda np. asfalt.  
Z drugiej strony to my sami nie dbamy o drogi. Wiele dróg jest przyoranych.  Nikt teŜ nie jest 
chętny aby przekopać rowek i  spuścić wodę do rowu, która płynie drogą. 
Do nas naleŜy dbanie o drogi. Wielu jednak ludzi  woli zgłosić wniosek niŜ coś zrobić przy 
swojej posesji. 
Od nas zaleŜy ile my przeznaczymy pieniędzy na drogi. Na dzień obecny jest wzrost  
zamówionego kruszywa.  
Sołtys Szkudlarek -  został podniesiony podatek. W związku z tym uwaŜam, Ŝe do dyspozycji 
Rad Sołeckich będzie więcej pieniędzy.  Chciałbym dowiedzieć się o ile zostaną zwiększone 
środki? 
Radny Mielczarek -  Na komisjach było podane jak równieŜ w materiałach które dzisiaj 
otrzymaliśmy jest napisane jakie środki  są do dyspozycji rad sołeckich w roku 2008. I tak.: 
- Brzeziny  -  była kwota  989zł,    po zmianach  1.277 zł  
- Chotów  - była kwota   6.816 zł,  po zmianach  8.623 zł 
- Jasna Góra  - była kwota   1.385 zł,  po zmianach  1.783 zł 
- Komorniki  - była kwota   6.965 zł,  po zmianach  8.865 zł 
- Krzyworzeka I  – była kwota   5.989 zł,  po zmianach  7.296 zł 
- Krzyworzeka II  – była kwota   7.427 zł,  po zmianach  9.543 zł 
- Mątewki  - była kwota   1.503 zł,  po zmianach  1.960 zł 
- Mokrsko I  - była kwota   10.379 zł  po zmianach          13.212 zł 
- Mokrsko II  - była kwota   7.038 zł po zmianach   8.877zł 
- Motyl  - była kwota   92 zł  po zmianach  117 zł 
- OŜarów  - była kwota  12.251zł po zmianach  15.832 zł 
- Słupsko  - była kwota  4.027zł  po zmianach  4.909 zł 
Pani  sołtys Czart Wiesława -  uwaŜam, ze sołtysi powinni otrzymać informacje ile rady 
sołeckie mają do dyspozycji środków. 
Przewodnicząca Rady – Na pewno sołtysi otrzymają wykaz środków do dyspozycji 
samorządu wsi w roku 2008. 
Jeśli chodzi o budŜet Gminy to  jest on tak skonstruowany, aby były moŜliwości skorzystania 
z dotacji. Pan Wójt mówił, Ŝe w budŜecie Gminy jest przeznaczona mniejsza kwota na 
budowę kanalizacji niŜ wynika z kosztorysu. PoniewaŜ zrobiona jest aktualizacja projektu na 
kanalizację dlatego uwaŜam, Ŝe jeŜeli znajdą się tylko jakieś  środki naleŜałoby przeznaczyć 
je na budowę kanalizacji aby projekt nam się zestarzał. Pierwszy projekt był wykonany 10 lat 
temu i co z niego zostało wykonane. Kanalizacja powinna być priorytetem, mamy bardzo 
niewiele zrobione w tym zakresie. Zgodziliśmy się na aktualizację projektu,  wydaliśmy sporą 
kwotę, dlatego powinniśmy zrobić wszystko aby projekt nam się znów nie zestarzał.  
Poza tym  w ciągu kilku lat moŜe zmienić się właściciel nieruchomości. Teść wyraził zgodę 
na budowę a za kilka lat sytuacja w gospodarstwie się zmieniła i rządzi zięć, który nie zgadza 
się na budowę kanalizacji w tym miejscu gdyŜ ma inne plany związane z gospodarstwem. 
Jak najszybciej naleŜy zakończyć Mokrsko i rozpocząć budowę kanalizacji w następnych 
miejscowościach.  
RównieŜ  powinniśmy mieć na uwadze wykonanie przyłącz na odcinku gdzie wybudowana 
była sama sieć. Dałoby to nam większe moŜliwości dowozu ścieków do oczyszczalni 
poniewaŜ byłaby większa ilość ścieków dopływających.  
Ja od samego początku jestem za tym aby budować kanalizację i nadal to podtrzymuję. 
Radny Szaniec – u nas  ścieki są bardzo tanie w porównaniu do stawek jakie są w innych 
gminach, dlatego dziwię się, Ŝe mieszkańcy Mokrska nie chcą się podłączać 
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Wójt Gminy – JeŜeli ścieki będą bardzo drogie kaŜdy zastanowi się czy warto się podłączać. 
Nie będziemy mieć motywacji aby zachęcać ludzi do podłączania się. MoŜemy wymuszać na 
ludziach  obowiązki wynikające z ustawy o ochronie środowiska, iść w teren z Policją i ścigać 
wszystkich mandatami. Czy Państwo  chcą abyśmy tak to zrobili? 
Z mojego punktu widzenia nasze działanie powinno iść w kierunku aby jak najwięcej 
gospodarstw się podłączyło, gdyŜ koszty  oczyszczania ścieków będą wówczas mniejsze, i  
nie zniechęcać ludzi  wysokimi stawkami.  
Po podjęciu nowej uchwały w sprawie stawek za ścieki, w której  nie było juŜ stawek za 
ścieki od osoby,  miałem bardzo duŜo osób z Mokrska z zapytaniem: „dlaczego kiedyś za 
ścieki płaciłem 20 zł a teraz 60 zł.  Część osób musiała załoŜyć drugi licznik, poniewaŜ za 
ścieki teraz płaci się wg ilości pobranej wody. 
Efekt jest taki, Ŝe na kanalizacji przy niewielkich zmianach jeśli chodzi o skale osób 
dotykających, dochody  są juŜ o 5 tys. większe.   
Druga kwestia mająca związek ze ściekami, to ile ma kosztować woda. Są Gminy, które 
podniosły cenę wody dość duŜo, np.w Białej woda kosztuje juŜ  1,98 zł za 1m3, 1,85zł w 
CzarnoŜyłach. 
Przewodnicząca Rady - nad stawkami wody będziemy dyskutować w przyszłym roku.  
U nas jeśli skalkulowałoby się  obecnie koszty oczyszczania ścieków, to teŜ stawka byłaby 
dość wysoka. Jeśli jest więcej podłączeń koszt się zmniejsza. Oczyszczalnia bez względu na 
ilość ścieków i tak pracuje. Kanalizacja jest to b.waŜne zadanie. Jeśli j ą wybudujemy nie 
musimy juŜ ponosić Ŝadnych nakładów tylko będą zyski. Oczyszczalnia była wybudowana w 
roku 1997 i się juŜ zestarzała. Jest nowy projekt na kanalizację i trzeba go realizować.  
W tej chwili na pewno nic nie będziemy zmieniać w budŜecie, zmiany moŜna dokonywać w 
trakcie roku . Nastawić powinniśmy się aby jak najdłuŜszy odcinek wybudować i oczywiście 
przyłącza. Są one tak samo waŜne. Część pieniędzy za przyłącze mieszkańcy wpłacą, 
niewiele trzeba dołoŜyć. Kwota 2 tys.zł  za przyłącze  uwaŜam, Ŝe nadal by obowiązywała.   
Wójt Gminy  - jeszcze raz przypominam, Ŝe budŜet Gminy w tych sztywnych wydatkach i 
dochodach jest 1:1. Ile mamy pieniędzy tyle wydamy. Wszystkie większe zadania i 
inwestycje są wpisane jako poŜyczki i kredyty. Jest to teŜ  istotne, ile  my jako Gmina 
jesteśmy w stanie  na tych zasadach wykonać. 
Radny Rzepka – NaleŜałoby w jakiś sposób zmusić mieszkańców do podłączania się do 
kanalizacji. Moim zdaniem tam gdzie jest połoŜona sieć kanalizacyjna i mieszkańcy się nie 
podłączają naleŜałoby wycofać  dotacje do wywozu do szamb. 
Ludzie mają pretensje, Ŝe zwiększają się stawki za wywóz ścieków, ale mają  moŜliwość 
podłączania się. Z innych miejscowości takich moŜliwości nie mają. Jaki sens jest budowania 
kanalizacji jeŜeli ludzie się nie podłączają. Nie da się jednak pominąć Mokrska i budować 
kanalizację w innej miejscowości. Jakiś sposób trzeba znaleźć. 
Radna Grześlak – odniosę się do wypowiedzi radnego Rzepki. Tam gdzie ja mieszkam jest 
wybudowany kolektor, ale podłączeń prawie nie ma poniewaŜ jest bardzo duŜa odległość od 
domów. Koszt podłączenia się do kanalizacji to kwota koło 6-7 tys.zł. Dlaczego jedni mogą 
się podłączyć za 2 tys.zł., a drugi ma płacić więcej.  
Radny Rzepka  - sprawę trzeba w jakiś sposób rozwiązać. Inaczej będziemy ciągle wracać do 
tego tematu.  
Wójt Gminy –   Są osoby, które pomimo tych kosztów  podłączyły się do kanalizacji. 
Przypuśćmy, Ŝe jest moŜliwość podłączenia się 80 gospodarstw, przeciętny koszt 
wybudowania 1 przyłącza to koszt około 4 tys.zł. co daje nam kwotę 320 tys.zł. MoŜemy z 
budŜetu przeznaczyć taką kwotę ale nie będziemy realizować wówczas innego zadania.  
Moim zdaniem naleŜy rozwiązać ten problem w taki sposób: jeśli z przetargu na budowę 
kanalizacji wyjdzie kwota nie za duŜa, a jest moŜliwość zlecenia wybudowania przyłączy 
dodatkowo, lub teŜ ktoś wyrazi zgodę i płaci w miarę szybko 2 tys.zł na Komitet, to naleŜy  
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zadanie  realizować. Jest jeden warunek, te osoby muszą wyrazić zgodę na przebieg wg starej 
linii.  Wybudowanie kanalizacji na terenie Mokrska   teoretycznie jest moŜliwe do wykonania 
w ciągu 3 lat.  
W tym roku na odcinku gdzie był budowany kolektor na 18 przyłączy, 13 osób juŜ się 
podłączyło do kanalizacji. 
Przewodnicząca Rady –  UwaŜam, Ŝe na odcinku gdzie jest wybudowany tylko kolektor a nie 
ma jeszcze przyłączy  byłoby sporo chętnych do  podłączenia się, jeśli byłoby to z pomocą 
Gminy. KaŜdy na pewno wpłaciłby 2 tys.zł na Komitet. 
Radny Słowik  - w tej chwili przyłącze nie kosztuje nawet 2 tys.zł jeśli ktoś prywatnie się 
podłącza. Nie trzeba wzywać geodety, plany są u p.Kika, który wydaje warunki na 
podłączenie się. KaŜdy moŜe w swoim zakresie wykonać wykop, pozostają koszty zakupu 
materiałów i wykonania podłączenia. 
Przewodnicząca Rady-  Musi być jednak wykonana dokumentacja powykonawcza. Dobrze 
byłoby aby zrobione to było grupowo.  Jeśli kaŜdy indywidualnie by zlecał geodecie, to są  
jeszcze dodatkowe koszty.  
 
PoniewaŜ więcej zapytań ani wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca Rady poprosiła 
Komisję Uchwał i Wniosków o przedłoŜenie projektu uchwały. 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XV/67/07 w sprawie uchwalenia 
budŜetu Gminy na 2008 rok. 
 

P u n k t  9 
 

Zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej  
Rady Gminy Mokrsko  

 
 

Głos zabrała pani Przewodnicząca Rady  
W skład Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mokrsko wchodziło 4 radnych tj. 
- radna Grzeslak GraŜyna 
- radny Rzepka Wiesław 
- radna Strózik Teresa 
- radny Dudek Czesław 
W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Dudka na skutek śmierci i wyboru na jego 
miejsce radnej Genowefy Wolnej zachodzi konieczność uzupełnienia składu osobowego 
Komisji Rewizyjnej. 
W tym celu na dzisiejszej sesji Rada Gminy winna podjąć stosowną uchwałę. 
W związku z tym proszę Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XV/68/07 w sprawie zmiany uchwały 
Nr II/3/06 Rady Gminy Mokrsko z dnia 4 grudnia 2006r w sprawie ustalenia składów 
osobowych stałych Komisji Rady Gminy 
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P u n k t  10 
 

Interpelacje, zapytania i wolne wnioski  
 
 

Pan sołtys Szkudlarek  
– Mam sprawę do radnego powiatowego. Otrzymałem odpowiedź od p.Burzyńskiego – 
Kierownika PZD na moje pismo w sprawie wycięcia krzewów i drzew przy drodze 
powiatowej na odcinku Zmyślona - Sadzawki. Z pisma wynika, Ŝe drzewa zostaną usunięte w 
okresie zimowym, natomiast krzewy zostały usunięte. Chcę powiedzieć, Ŝe krzewy nie są 
usunięte. Odpowiedź nie pokrywa się z prawdą. 
Jeśli chodzi o usuwanie drzew przez PZD, to mam pewną uwagę. Ostatnio przyjechali 
pracownicy wycięli 2  drzewa na Sadzawkach, natomiast 2 drzewa  na Zmyślonie nie. Nie 
wiem dlaczego je  pominęli. Jak to jest, Ŝe ktoś przyjeŜdŜa wycina tylko 2 drzewa,  a 2 
drzewa zostawia. 
Pani sołtys Ciura   Ja teŜ mam prośbę do pana radnego Powiatowego o wyczyszczenie rowów 
i przepustów przy drodze powiatowej od Chotowa do Wygody. Jest strasznie, woda  wcale 
nie spływa rowami. 
Pani Sołtys Czart Wiesława – 2 razy zgłaszałam wniosek dot. odkrycia zasuwy na przyłączu 
wodociągowym do posesji p.Wolniakowskiego i p.Włodarczyka /na terenie placu przy byłej 
zlewni mleka/.  Wniosek był  zgłoszony w lutym i następnie w sierpniu. Do tej pory nie jest to 
zrobione. W razie jakiejś awarii  zalany zostanie cały dom. Jest zima i nie chciałabym aby 
powtórzyła się sytuacja jak była u pana Nowakowskiego. Pan Wolniakowski zgłaszał się do 
Urzędu Gminy w tej sprawie juŜ 3 lata temu. Myślę, Ŝe załatwienie sprawy trwa  zbyt długo. 
Mam prośbę by  było to załatwione  w jak najbliŜszym czasie. 
Radny Kmiecik Jan -  ja równieŜ mam interpelację do radnego powiatowego. Chodzi mi o 
wycięcie drzew  przy drodze powiatowej na odcinku  Mątewki -Wygoda. Wniosek 
zgłaszałem w marcu. Odpowiedź otrzymałem, Ŝe zostanie to wykonane na przełomie jesieni i 
zimy. 
 Radna Gładysz  - korzystając z obecności radnego powiatowego, chciałam się zapytać czy w 
budŜecie powiatu zostały uwzględnione środki na prace w miejscowości Chotów oraz zgłosić 
wyczyszczenie rowów  przy drodze powiatowej w Chotowie na odcinku od posesji p.Marka 
Kryściaka  w stronę mostu chotowskiego po obu stronach. 
Radna Grześlak -  chciałam ponowić  interpelację w sprawie wycięcia drzew na Korei. 
Radny Mielczarek  - ja w przeciwieństwie do próśb moich przedmówców chciałem 
serdecznie podziękować p.Wójtowi, panu radnemu Powiatu Markowi Kielerowi, Panu 
Burzyńskiemu – Kierownikowi PZD za prace wykonane na terenie sołectwa Mokrsko II. 
JeŜeli chodzi o przepusty to nie wszystkie osoby zainteresowane wymianą przepustów były w 
danym momencie przygotowane finansowo i  materiałowo. Jest prośba aby na wiosnę tym 
osobom które  zgromadzą środki finansowe i zakupią rury pomóc przy odnowieniu 
przepustów, gdyŜ woda jeszcze na niektórych odcinkach nie spływa. 
Radny Kieler –  mam na uwadze zgłaszane przez radnych  interpelacje, poniewaŜ niektóre z 
nich się powtarzają.  Pan Burzyński  z rozmowie ze mną stwierdził, Ŝe ma na uwadze 
wszystkie wnioski i interpelacje jakie spływają i w miarę moŜliwości będą realizowane. 
Chciałbym podkreślić dobrą współpracę Wójta Gminy z Powiatowym Zarządem Dróg. Dzięki 
temu, Ŝe pan Wójt udostępnił sprzęt w postaci ciągnika i przyczepy oraz ludzi, udało się na 
Mokrsku II  wykonać pewne prace. Wg mnie prace zostały wykonane wzorowo. Jak 
powiedział radny Mielczarek, nie wszyscy właściciele posesji byli przygotowani finansowo i 
nie wszędzie  przepusty zostały wykonane. Mając doświadczenie z lat poprzednich chcę 
powiedzieć, Ŝe wina leŜy teŜ po stronie mieszkańców. Mieszkańcy nie przychodzą na 
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zebrania wiejskie, na których dzielone są środki rad sołeckich. Rury moŜna było zakupić z 
pieniędzy rad sołeckich, a nie z środków własnych mieszkańców. Zakup rur z środków rad 
sołeckich zaliczany jest jako udział własny Gminy. Zachęcałbym osoby, które nie mają 
wymienionych mostków  aby poszli na zebranie i zgłosili wnioski w tej sprawie. Rury byłyby 
zakupione z środków rad sołeckich a wykonawstwo we własnym zakresie mieszkańców. 
UwaŜam, Ŝe w ten sposób moŜna byłoby to zrobić. 
Mam na uwadze takŜe wycinanie topoli znajdujących się przy drogach powiatowych. 
Szkodzą one nawierzchni dróg, poniewaŜ  topola ma   szerokie korzenie.  Jaka jest wysoka 
tak samo szerokie są korzenie.  W ostatnim okresie były wycinane topole przy drodze 
powiatowej na odcinku Gaszyn-Krzyworzeka. Samo wycięcie nie  sprawiło problemu, powiat 
nawet na tym zarobił. Okazało się jednak później, Ŝe wielu rolników z Gaszyna zgłaszało Ŝe  
topole odrastają na ich  polu. Zarząd Powiatu powziął decyzję, Ŝe chemicznie je zniszczy. 
JeŜeli na terenie Gminy po wycięciu drzew będą podobne przypadki, proszę uspokoić 
właścicieli gruntów, Ŝe korzenie topoli zostaną chemicznie zniszczone.  
Wszystkie sprawy kierowane do mnie jako radnego Powiatu staram się w miarę moŜliwości 
załatwić. Mam jednak pewien nie dosyt jeśli chodzi o wnioski dotyczące ochotniczych straŜy 
poŜarnych. Z terenu naszej Gminy zostały złoŜone 4 wnioski o dofinansowanie z 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska. Jeden wniosek z OSP Krzyworzeka został 
odrzucony jako niezasadny, nie był zgodny z regulaminem. Poza tym wnioski złoŜyły OSP 
Mokrsko, OŜarów i Słupsko. Wpłynęło 29 wniosków o dofinansowanie z PFOŚ, z czego 
tylko 4 zostały załatwione pozytywnie na kwotę 750 tys.zł.  
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska na 2008 rok ma tylko140 tys.zł,  poniewaŜ w roku 
2007 Powiat musiał dopłacić do Funduszu z budŜetu  Powiatu. 
Komisja powołana przez Starostę do rozpatrzenia wniosków w osobach  pan Antczak Janusz 
– Wicestarosta, pani Maria Zarembska – Z-ca Naczelnika Wydziału  Ochrony Środowiska i 
pan Aleksander Owczarek – Naczelnik Wydziału Spraw Ogólnych w Starostwie podjęli 
decyzję, Ŝe nie przeznaczają  w tym roku środków na inne jednostki z terenu powiatu a tylko 
na budynki będące własnością Starostwa. Będą modernizowane - ocieplane warsztaty 
gastronomiczne w Wieluniu, budynki na ulicy Śląskiej  i Zespół Szkół Nr 2 na ul.Traugutta. 
Finansowany będzie jeszcze program edukacyjny na co jest przeznaczona kwota około 14 
tys.zł.  
Korzystając z okazji chciałbym zaapelować do jednostek OSP aby wytypować na Zarządzie 
Gminnym OSP 1 jednostkę, dla której środki z PFOŚ są najbardziej uzasadnione. Łatwiej 
będzie mi „przepchnąć” 1 wniosek.   
Radna Grześlak –  na ostatniej sesji nie byłam, ale czytając protokół dowiedziałam się , Ŝe jest 
wykonana juŜ ekspertyza budynku w Komornikach. W związku z tym chciałam się zapytać 
co dalej z tym budynkiem? 
Wójt Gminy – budynek jest do kapitalnego remontu. Pozostaje kwestia  na jaką kwotę będzie 
kosztorys. Ekspertyza techniczna budynku komunalnego w Komornikach określa: 
- przedmiot i cel opracowania 
- ogólną charakterystykę budynku, 
- zakres prac 
- podstawowe akty prawne dotyczące budynku 
- charakterystykę przeglądów technicznych 
- wnioski 
- fotografie dokumentujące stan techniczny budynku wykonane w dniu przeglądu. 
/treść ekspertyzy została odczytana przez p.Wójta/ 
Radna Grześlak -  jeŜeli ekspertyza mówi, Ŝe budynek nadaje się do remontu, to rozebrać juŜ 
go nie moŜna, czy tak? 
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Wójt Gminy - ekspertyza nie mówi o tym co stanie się z budynkiem. Sugeruje tylko, Ŝe 
budynek moŜe być remontowany. Jak podejdzie do tego tematu  Gmina lub Wójt, to juŜ inna 
sprawa. 
Pan Marek Kieler – radny Powiatu.  Korzystając z okazji chciałem zadać pytanie p.Wójtowi. 
dot. inwentaryzacji urządzeń TZG znajdujących się na terenie gminy. Wczoraj na sesji  
Powiatu był ten temat  podnoszony, a mianowicie, Ŝe nie wpływają opłaty do PZD  z tytułu 
umieszczenia urządzeń technicznych w pasie drogowym. Czy Gmina ma jakieś dokumenty, 
czy jest to zinwentaryzowane. Z moich informacji wynika, Ŝe jest to wykonane ale częściowo. 
Jest to podstawa aby wystąpić do TZG o opłaty na rzecz powiatu, które z kolei mogą być 
przeznaczone na drogi.  
Wójt Gminy - nie jestem w stanie określić czy dotarły do nas jakieś dokumenty w tej 
sprawie. Jedyne dokumenty, które dotarły z instytucji wyŜszej dotyczące opłat, to było pismo 
z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych aby wszystkie przepusty nasze  
zinwentaryzować i określono nam opłatę. Przygotuję  odpowiedź na następną sesje. 
Radny Kieler – zasięgnąłem informacji w Wydziale Geodezji i Kartografii od pana 
Kopackiego, który powiedział mi, Ŝe gmina Mokrsko  jest częściowo  zinwentaryzowana jeśli 
chodzi o urządzenia TZG. 
Wójt Gminy – Czy my jesteśmy zobligowani aby tą inwentaryzację wykonać. Czy 
otrzymamy w tej sprawie pismo od Starostwa. Z WZMiUW otrzymaliśmy konkretne dane 
dotyczące za co i ile mamy zapłacić. 
Radny Kieler – proponuję aby Urząd Gminy zwrócił się do geodezji z pismem, otrzyma 
wówczas konkretną odpowiedź. 
Będąc przy głosie chciałem poinformować, Ŝe wczoraj na sesji Rady Powiatu była 
rozpatrywana  skarga pani Janiny Pilarskiej z Mokrska odnośnie połoŜenia kabla 
telefonicznego przez jej działkę. Rada jednogłośnie odrzuciła skargę jako bezzasadną. Pani 
Pilarska została poinformowana o sposobie dochodzenia swoich rozstrzeń w sądzie. 
Radny Majtyka –    
1.W OŜarowie została  wybudowana kanalizacja burzowa w drodze powiatowej przez Urząd 
   Gminy. Po powstaniu powiatów, powiat jej nie przejął dlatego nie moŜemy występować o 
   wyczyszczenie studzienek kanalizacyjnych i o ich konserwację. JeŜeli nie czyszczone są 
   studzienki zamulany jest rów melioracyjny, który był juŜ raz czyszczony. W najbliŜszym 
   czasie trzeba będzie go znów wyczyścić, poniewaŜ wszystkie nieczystości z drogi 
   powiatowej spływają do tego rowu. W    związku z tym mam sprawę do pana radnego aby 
  doprowadzić do przejęcia kanalizacji burzowej przez Powiat. 
2.Pytanie do p.Wójta: gdzie się toczą obecnie prace grupy drogowej i od kiedy zacznie się 
   przegląd sprzętu. Widać, Ŝe ciągniki cały czas jeŜdŜą, coś robią. Prace są wykonywane 
   bardziej lub mniej efektywnie poniewaŜ ziemia jest zmarznięta. Przed wiosną naleŜałoby 
   przejrzeć ciągniki, przyczepy, koparki 
Wójt Gminy  
1.kanalizacja nie została zinwentaryzowana i dlatego powiat jej nie przejął. 
2.Obecnie sprzęt pracuje w większości w Chotowie na terenie byłego SKR gdzie usuwana jest 
   darń. Część jej zrzucana jest do dołu gdzie kiedyś był staw, a część na grunty prywatnego 
   właściciela. Były wycinane drzewa i krzaki przy drogach w Chotowie. Obecnie pracownicy 
   z robót publicznych wycinają krzaki na terenie parku w Chotowie. Osoby, które są 
   zatrudnione z robot publicznych tj.pZwierz i p.Buczkowska  plus p.Chłód  pracują przy 
   malowaniu pomieszczeń w remizie OSP. 
   Jeśli chodzi o sprzęt to wczoraj 1 koparka Ostrówek stanęła i była naprawiana. Naprawy są 
   wykonywane na bieŜąco. 
Radny Majtyka – moje pytanie było dlatego, aby nie okazało się, Ŝe jak przyjdzie wiosna i 
powinno się remontować drogi , to  trzeba naprawiać sprzęt. 
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Wójt Gminy  - są miejscowości, które czekają aby u nich teŜ zostało coś zrobione.   
Radna Grześlak – Mam pewną sprawę, którą pan Wójt  teŜ zna, poniewaŜ osoba 
zainteresowana na pewno w Urzędzie była. Muszę ją przekazać, poniewaŜ u mnie teŜ ten pan 
był.. Chodzi o sąsiedztwo i uciąŜliwość sklepu p.Doroby w Mokrsku  a szczególnie o petardy, 
które są uŜywane juŜ od kilku tygodni i zakłócają spokój sąsiadom. Wiem, Ŝe  ta sprawa 
naleŜy  raczej do organów ścigania. Problem ten był im zgłaszany i policja parę razy tam 
była.  
Gmina wydaje jednak koncesje na alkohol, a to robią  osoby nie podpite a wręcz pijane. Coś 
trzeba w tej sprawie zrobić. 
Wójt Gminy –Zgłoszenie do nas było ustne. MoŜemy zrobić kontrolę, ale powinno wpłynąć 
pismo z uzasadnieniem . Wówczas komisja ds. Przeciwdziałania alkoholizmowi oraz Urząd 
Gminy moŜe zadziałać. Jestem po rozmowie z p.Komendantem Płóciennikiem, który 
powiedział, Ŝe tą sprawą się zajmują. Ze względu na porę świąteczno noworoczną nie moŜe 
oddelegować więcej policjantów aby zajęli się sprawą .  
radna Strózik – Podczas zabawy została wybita szyba w tablicy ogłoszeniowej w 
Krzyworzece na krzyŜówce. Mam propozycję aby przenieść ją koło sklepu u p.Kasi. 
Wójt Gminy – nie chciałbym wyróŜniać Ŝadnego sklepu. Tablica była w tym miejscu i niech 
pozostanie. Musimy wstawić szybę na przystanku, to przy okazji  wymienimy szybę w 
tablicy. 
Przewodnicząca Rady – została na sesji wywołana sprawa budynku w Komornikach. 
Ekspertyza jest wykonana, ale obowiązek jej opracowania  nałoŜył Nadzór Budowlany w 
Wieluniu, do którego z pewnością została równieŜ przesłana. W związku z tym musi się on w 
tej sprawie jeszcze wypowiedzieć. 
Budynek w Komornikach jest jedyny jaki został. Nie jest ciekawie usytuowany, ale w mieście 
teŜ są budynki blisko jezdni. W tym budynku moŜna teŜ coś zmienić i na pewno  nic nikomu 
by nie utrudniało.  
Radny Szaniec  - korzystając z obecności radnego Kielera, który jak mi jest wiadomo jest 
Przewodniczącym Komisji Finansów, chciałbym poruszyć sprawę: 
- rowu przy drodze powiatowej od byłego młyna w OŜarowie w dół  kierunku Lasku aŜ do 
   rzeki OŜarki. Rów jest całkowicie zamulony i woda rozlewa się na wszystkie strony.    
- NaleŜy równieŜ przejrzeć drzewa rosnące  przy drodze powiatowej na odcinku Zmyślona-
  OŜarów, które zagraŜają Ŝyciu kierowcom. W czasie wichury moŜe dojść do wypadku.  
- Powiat jest organem załoŜycielskim szpitala w Wieluniu, dlatego zwracam się do radnego 
   powiatowego o wyjaśnienie  co długami szpitala Rada Powiatu zamierza zrobić. My jako 
   Rada   Gminy spłaciliśmy juŜ dług w wysokości 98 tys.zł jaki powstał po SPZPOZ w 
   Mokrsku i   OŜarowie. Resztę długu będziemy spłacać w ratach.  
  Na spotkaniach Rady Społecznej ZOZ nigdy nie ma nikogo z powiatu. Jak dogadujecie się z 
  panią dyrektor Łaz. 
Pan  Kieler Marek, radny Rady Powiatu – sprawa szpitala jest sprawą złoŜoną. Nie jest tak, Ŝe 
powiat spłaci wszystkie długi. JeŜeli szpital zostałby sprywatyzowany to wtedy organ 
załoŜycielski jest zobligowany do spłaty długów. W tej chwili  szpital na bieŜąco spłaca 
zadłuŜenie. Zostały kredyty wymagalne, które są zaplanowane. Według informacji księgowej 
szpitala obecnie nie ma zagroŜenia, aby szpital nie spłacił długów ze swoich dochodów. 
W budŜecie powiatu na rok 2008, który został wczoraj uchwalony przeznaczyliśmy 470 tys.zł 
na zakup sprzętu, który pozwoli na pełniejsze wykonywanie kontraktów. Pacjenci nie będą 
odsyłani do szpitali sąsiednich np. Sieradza czy Bełchatowa.  
Szpital istnieje juŜ kilkadziesiąt ładnych lat i sprzęt się zestarzał, nie jest nowoczesny. Jest 
trudno wykonać dobrze badania na starych urządzeniach i postawić później diagnozę 
lekarzowi.  
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Kolejna sprawą b.niepokojącą jest przyjęcie unijnego czasu pracy lekarza. Jest to problem 
dość duŜy. W tej chwili nie mam bieŜących informacji jak problem został rozwiązany. Wiem, 
Ŝe tylko 1 oddział ortopedii i chirurgii urazowej został w system tak ułoŜony, Ŝe lekarze 
wyrabiają się w 48 godzin czasie pracy. Gorzej przedstawia się stanowisko Izby Lekarskiej w 
Łodzi jeśli chodzi o oddział Chorób Płuc.  Ze względu ma małą liczbę lekarzy system jaki 
zaproponowała dyrekcja nie moŜe być zrealizowany. Był na posiedzeniu komisji Zdrowia 
Przewodniczący Izby Lekarskiej p.Juzala, który stanowczo twierdzi, Ŝe jest  nie do przyjęcia. 
Być moŜe od 1 stycznia na oddziale płuc nie będzie lekarzy. 
Moje prywatne zdanie jest, Ŝe lekarze boją się tego systemu, gdyŜ zakłóca im to prywatną 
praktykę. Lekarze nie są zainteresowani aby był to publiczny zakład. 
Radny Szaniec -  zarzucałem pani dyrektor Łaz  i panu dyrektorowi Kaczce dlaczego 
tomograf był 3 miesiące nie czynny. Straty z tego powodu były wielkie. Chodziło o 300 
tys.zł. W Starostwie nie znalazło się 300 tys.zł na zakup lampy i chorzy byli odsyłani do 
innych szpitali. Jaka  to jest gospodarka.  Nikt za nic nie odpowiada, nie kontroluje. 
Podobnie było u nas, był dług 76 tys. zł a urósł do 160 tys. zł. MoŜna było spłacić zadłuŜenia, 
a później szukać winnego. 
Pan Marek Kieler, radny Powiatu –  komisja rewizyjna prowadziła kontrole. Pod względem 
finansowym i gospodarczym wszystko jest w porządku. RównieŜ kontrole zewnętrznie nie 
miały Ŝadnych uwag. Przyczyny niedoboru szpitala nie tkwią bezpośrednio w dyrekcji. 
Chcę uspokoić radnego, Ŝe tomograf juŜ działa. Dzięki duŜemu zaangaŜowaniu  Zarządu 
Powiatu i radnego Sejmiku Wojewódzkiego pana Andrzeja Chowisa pozyskano z Urzędu 
Marszałkowskiego kwotę na zakup lampy do tomografu. Zgadzam się z radnym, Ŝe moŜna 
było ten wydatek zaplanować wcześniej. Do mnie osobiście jako Przewodniczącego 
Finansów nie wpłynął  Ŝaden wniosek od Zarządu. Jest taka procedura, Ŝe jednostka 
organizacyjna składa wniosek do Zarządu Powiatu, który go rozpatruje. Z informacji, które 
przedstawia Starosta między sesjami  nie wynikało aby Zarząd taki wniosek rozpatrywał. Nie 
wiem gdzie tkwi przyczyna. 
RównieŜ chciałbym powiedzieć, Ŝe szpital zaciągnął kredyt w wysokości 34 mln, który 
poręczyło Starostwo. W związku zaciągnięciem tego kredytu  w budŜecie powiatu na rok 
2008 została utworzona rezerwa w wysokości 2.220 zł, którą moŜna byłoby przeznaczyć na 
inny cel np.na drogi. 
Jeśli nie zmieni się system finansowania słuŜby zdrowia na szczeblu rządowym to będziemy 
się ciagle borykać z takimi problemami. 
Moje osobiste zdanie jest, Ŝe prędzej czy później do prywatyzacji słuŜby zdrowia dojdzie. Jest 
lobby w sejmie, które mówi Ŝe słuŜba zdrowia powinna być prywatna. Czy będzie lepiej  czy 
gorzej , nie wiem. Mnie na pewno będzie trudno podjąć decyzję o prywatyzacji szpitala. 
Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej moŜe nie przyjąć pacjenta jeśli nie jest ubezpieczony. 
Za leczenie osób nie ubezpieczonych szpital ma 1.800 tys. zł zaległości. 
Radny Szaniec -  ja ten temat poruszę na Radzie Społecznej, poniewaŜ mnie tłumaczono, Ŝe 
zwracano się do Rady Powiatu z wnioskiem o środki. 
Chciałbym się równieŜ zapytać jakie jest zdanie radnego powiatowego oraz radnych i 
wszystkich tu obecnych na temat prywatyzacji szpitala. 
Radny Kieler -   Wrócę do lat poprzednich gdzie była juŜ próba prywatyzacji słuŜby zdrowia. 
Były wówczas ogromne protesty społeczne, powstawały komitety obrony szpitala itd. Mogę 
powiedzieć tylko jakie jest stanowisko koalicji, w której jestem. Obecnie koalicja nie jest za 
prywatyzacją szpitala. Nie wiem co nas jednak czeka. Powiat zbliŜa się do granicy 
moŜliwości dalszemu pomaganiu szpitalowi. Nie moŜemy mieć 60% wspólnego zadłuŜenia w 
stosunku do dochodów budŜetu powiatu, a poręczenia nie mogą przekroczyć 15%. Obecnie 
poręczenie wynosi 13%. 
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Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, Ŝe wszyscy członkowie koalicji nie są za prywatyzacją 
szpitala. 
Wójt Gminy – za chwilę udamy się do ŚDS, w którym będziemy gośćmi. Ze względu na 
rocznicę  10-lecia istnienia ŚDS pracownicy GOPS-u i ŚDS włoŜyli swoją pracę i pieniądze 
aby tą uroczystość przygotować. Będzie wystawa prac uczestników  ŚDS i miło byłoby aby ta 
Rada ich  doceniła. Będę wdzięczny, jeŜeli radni  nabędą prace przez nich wykonane. 
Wczoraj uczestniczyłem w sesji Rady Powiatu, która na wniosek Wójta Gminy uhonorowała 
panią Teresę Sołtysiak  medalem „ZasłuŜony dla Ziemi Wieluńskiej”. 
 

 
P u n k t  11 

Zamkni ęcie obrad sesji  
 

Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła wyczerpanie się porządku obrad sesji, podziękowała 
wszystkich za udział  i następnie zamknęła obrady XV sesji Rady Gminy Mokrsko. 
 
 
Na dzisiejszej sesji zostały podjęte następujące uchwały stanowiące integralną część 
protokółu: 
 
Lp. Nr uchwały W sprawie 

 
1. XV/64/07 Zmian w budŜecie Gminy na 2007 rok 

 
2. XV/65/07 Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy 
3. XV/66/07 Uchwalenia rocznego programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność 
poŜytku publicznego 

4. XV/67/07 Uchwalenia budŜetu Gminy na rok 2008 
 

5. XV/68/07 Zmiany uchwały Nr II/3/06 Rady Gminy Mokrsko z dnia 
4 grudnia 2006r w sprawie ustalenia składów osobowych 
stałych Komisji Rady Gminy 
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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 – 24 
2.Podjęte uchwały od strony 25 – 
3.Załączniki jak niŜej: 
 
Lp. Treść załącznika Ilość stron 

 
1. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budŜecie 

Gminy na 2007 rok 
4 

2. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

7 

3. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia rocznego 
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego 

6 

4 Objaśnienia do budŜetu Gminy Mokrsko na 2008 rok 
 

10 

5. Ksero uchwały RIO w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Sieradzu 
Nr IV/219/07 z dnia 7 grudnia 2007r w sprawie wyraŜenia opinii 
o projekcie budŜetu Gminy Mokrsko na 2008 rok 

3 

6. Ksero uchwały RIO w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Sieradzu 
Nr IV/220/07 z dnia 7 grudnia 2007 roku w sprawie wyraŜenia 
opinii odnośnie moŜliwości sfinansowania deficytu oraz 
prognozy kwoty długu przedstawionej przez Gminę Mokrsko 

3 

7. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budŜetu 
Gminy na 2008 rok 

11 

 


