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P R O T O K Ó Ł  Nr XVI/08 
 

z sesji Rady Gminy Mokrsko odbytej w dniu 8 lutego 2008 roku w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Mokrsko 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.Grześlak GraŜyna 
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.Gładysz Irena 
 
Ponadto udział w sesji wzięli:  
1.Tomasz Kącki  - Wójt Gminy 
2.Urbaniak Wacław - Sekretarz Gminy 
3.Nagła Renata - Skarbnik Gminy 
4.Stanek Małgorzata - inspektor ds. gospodarki ziemią w UG 
5.Tadeusz Kik  - inspektor ds. zaopatrzenia w wodę i ochrony środowiska w UG 
6.Kowalska Halina - inspektor ds. oświaty w UG 
7.Ptak GraŜyna - sołtys sołectwa Jasna Góra 
8.Szajsner Beata -sołtys sołectwa Krzyworzeka I 
9.Czart Wiesława - sołtys sołectwa Chotów 
10.Szkudalrek Zbigniew – sołtys sołectwa Komorniki 
11.Ciura ElŜbieta - sołtys sołectwa Mątewki 
12.Braliński Stanisław- sołtys sołectwa Motyl 
13.Komor Danuta - sołtys sołectwa Mokrsko II 
 
Ogółem w obradach XVI sesji Rady Gminy udział wzięło 27 osób 
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Porządek obrad sesji: 
 
 
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 
2.Ustalenie porządku obrad 
3.Przyjęcie protokółu z XV sesji Rady Gminy 
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
5.Informacja Wójta Gminy o działalności pomiędzy sesjami 
6.Podjęcie uchwał w sprawie: 
   a/ ustalenia odpłatności za przygotowanie posiłków dla dzieci w przedszkolach na terenie 
     Gminy Mokrsko 
   b/ zasad gospodarowania nieruchomościami 
   c/ ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej wynikającej z budowy urządzeń 
       infrastruktury technicznej 
   d/ zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu oraz informacji wykonania 
       planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 
   e/ zmian do uchwały budŜetowej Nr XV/67/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 grudnia 
       2007 roku 
   f/ zmian w budŜecie Gminy na 2008 rok 
7.Przyjęcie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Mokrsko za 
   okres 2005-2006 oraz raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
   Mokrsko za okres 2005-2006 
8.Przyjęcie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
   Mokrsko 
9.Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
    Alkoholowych na 2008 rok 
10.Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok 
11.Zaopiniowanie projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli 
12.Ustaklenie najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla 
     ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników 
     zatrudnionych w placówkach oświatowych 
13.Uchwalenie planu pracy Rady Gminy oraz Komisji na 2008 rok 
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenie zgody na nabycie nieruchomości 
15.Interpelacje, zapytania i wolne wnioski 
16.Zamknięcie obrad sesji 
 

 
P u n k t  1 

 
 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocno ści obrad  
 

 
 
Pani Sabina Sokół, Przewodnicząca Rady  otworzyła XVI sesję Rady Gminy. Powitała 
wszystkich przybyłych i następnie stwierdziła wymagane kworum do podejmowania uchwał i 
wniosków. 
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P u n k t  2 
 

Ustalenie porz ądku obrad sesji  
 

 
 
Pani Sabina Sokół, Przewodnicząca Rady -  Porządek obrad radni otrzymali łącznie z 
zaproszeniem. Do przesłanego porządku obrad proponuję zmiany: 
 - w punkcie 7 dopisać ppkt. 7f „Zmiany do uchwały budŜetowej Nr XV/67/07 Rady Gminy 
    Mokrsko z dnia 28 grudnia 2007 roku oraz ppkt 7 g „Zmiany w budŜecie Gminy na 2008r” 
Następnie pani Przewodnicząca zwróciła się z zapytaniem czy do przedstawionego porządku 
obrad sesji są uwagi? 
Pan Wacław Urbaniak, Sekretarz Gminy - 
W związku z tym, Ŝe chcemy przygotować  jeszcze dodatkowe  wyliczenia dotyczące oświaty 
proponuję przenieść:  
- punkt 6 „Zaopiniowanie projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli” w     miejsce 
   punktu 11  
- punkt 7a „ustalenie najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu 
  dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników 
   zatrudnionych w placówkach oświatowych”  będzie po zmianie  punktem 12.  
Po zmianach porządek obrad  XVI sesji przedstawiałby się następująco: 
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie  prawomocności obrad 
2.Ustalenie porządku obrad 
3.Przyjęcie protokółu z XV sesji Rady Gminy 
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
5.Informacja Wójta Gminy o działalności pomiędzy sesjami 
6.Podjęcie uchwał w sprawie: 
a/ ustalenia odpłatności za przygotowanie posiłków dla dzieci w przedszkolach na terenie 
     Gminy Mokrsko 
   b/ zasad gospodarowania nieruchomościami 
   c/ ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej wynikającej z budowy urządzeń 
       infrastruktury technicznej 
   d/ zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu oraz informacji wykonania 
       planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 
   e/ zmian do uchwały budŜetowej Nr XV/67/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 grudnia 
       2007 roku 
   f/ zmian w budŜecie Gminy na 2008 rok 
7.Przyjęcie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Mokrsko za 
   okres 2005-2006 oraz aportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
   Mokrsko za okres 2005-2006 
8.Przyjęcie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
   Mokrsko 
9.Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
    Alkoholowych na 2008 rok 
10.Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok 
11.Zaopiniowanie projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli 
12.Ustalenie najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla 
     ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników 
     zatrudnionych w placówkach oświatowych 
13.Uchwalenie planu pracy Rady Gminy oraz Komisji na 2008 rok 
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14.Interpelacje, zapytania i wolne wnioski 
15.Zamknięcie obrad sesji 
 
Radny Majtyka – zgłaszam wniosek o wykreślenie ppkt 6b ”Podjęcie uchwały w sprawie 
zasad gospodarowania nieruchomościami” poniewaŜ komisje wyraziły opinię negatywną 
odnośnie projektu uchwały. 
Pani Przewodnicząca – Komisje opiniują  materiały przedkładane na sesję, natomiast decyzje 
podejmuje Rada Gminy. 
Radny Piśniak – Sekretarz przedstawiając propozycje zmian do porządku obrad sesji  
powiedział, Ŝe w punkcie 10 będzie „Zaopiniowanie regulaminu wynagradzania nauczycieli”. 
Czy ja dobrze usłyszałem? 
Sekretarz Gminy –   zgodnie z Kartą Nauczyciela regulamin podlega uzgodnieniu ze 
związkami zawodowymi nauczycieli. PoniewaŜ te uzgodnienia do końca nie zostały 
dopowiedziane, stąd dzisiaj opinia będzie ponownie weryfikowana przez Radę Gminy. 
Regulamin w wersji zaopiniowanej na dzisiejszej sesji zostanie przedłoŜony ZNP.  Po 
pozytywnym zaopiniowaniu projektu regulaminu przez  ZNP zostanie przedłoŜony Radzie 
Gminy do uchwalenia. 
 
PoniewaŜ więcej uwag do proponowanego porządku obrad XVI sesji Rady Gminy ze 
zmianami przedstawionymi przez Sekretarza Gminy nie zgłoszono, Przewodnicząca Rady 
poprosiła o przegłosowanie. 
 
Rada Gminy jednogłośnie przegłosowała porządek obrad XVI sesji z 
zaproponowanymi zmianami. 
 
 
 
 

P u n k t  3 
 

Przyjęcie protokółu z XV sesji Rady Gminy  
 

Protokół z XV 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.Genowefę Wolną 
2.Jana Juszczaka 
3.Marka Mielczarka 
 
Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków Rada przyjęła. 
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P u n k t  5 
 

Informacja Wójta Gminy o działalno ści pomi ędzy sesjami  
 

Wójt Gminy,Tomasz Kącki – przedstawił informację z działalności pomiędzy sesjami. 
 /zał.Nr 1/ 
Radny Piśniak 
 - czy moŜna juŜ korzystać z dotacji na działalność sportową? 
- czy jest ekspertyza, która mówi jednoznacznie, Ŝe remont komina w kotłowni w Szkole 
   Podstawowej jest konieczny? 
Pani Skarbnik – zgodnie z zawartą umową pomiędzy Wójtem Gminy a Gminnym 
Zrzeszeniem Ludowych klubów Sportowych I transza dotacji została juŜ przekazana. 
Wójt Gminy -   Remont komina w tym roku jest konieczny. Z przedstawionych dokumentów 
wynika, Ŝe kolejne 2 segmenty są bardzo skorodowane. Oprócz tego są problemy przy 
mocowaniach przy ziemi. Trzeba je od nowa zakonserwować. Komin wymaga generalnego 
przeglądu.  
Radny Piśniak – jeŜeli nie było robionych przeglądów komina, to  kto jest odpowiedzialny za  
to, Ŝe tych przeglądów nie było. 
Wójt Gminy – ogólnie moŜna powiedzieć, Ŝe Urząd Gminy, ale jest ktoś, kto jest 
administratorem budynku. 
Radny Piśniak  
– Ze sprawozdania usłyszałem, Ŝe  zakupione zostaną instrumenty dla orkiestry dętej. 
Pieniądze na zakup będą pochodziły ze środków zewnętrznych czy z budŜetu Gminy? 
- Jaki operator ma  się podłączyć do masztu  Polkomtelu. 
Wójt Gminy  
– Jest złoŜony wniosek na kwotę 25.000 zł., z tego 10% moŜe być udziałem własnym.  W 
ub.roku był złoŜony wniosek  ale nie przeszedł. Być moŜe w tym roku się uda. 
-  Do masztu Polkomtelu ma się podłączyć jeszcze ERA. 
Radny Majtyka – straŜ z OŜarowa przeznaczyła 2 tysiące złotych na ten cel. Mam nadzieję, Ŝe 
zebranie wiejskie dofinansuje pozostałą część. 
Radna Grześlak –  czy działka, którą gmina chce nabyć  po p.Drygale znajduje się przy 
sklepie p.Dorotowej? 
Wójt Gminy -  Tak, są osoby zainteresowane jej zakupem. Musimy ponieść pewne koszty ale 
uwaŜam, Ŝe nam się to opłaci. Podobna sytuacja jest w Krzyworzece, gdzie chcemy nabyć 
działkę po p.KałuŜnym. 
Chciałbym zwrócić się do radnych z Mokrska zapytaniem: czy prawdą jest, Ŝe parafia chce 
wyzbyć się działki koło hydrofornii w Mokrsku. 
Radny Słowik – ksiądz chciałby ją sprzedać, ale nie wie czy Kuria na to zezwoli.  
Radny Szaniec –  w tym roku planowany jest zakup kruszywa na drogi w ilości około 3 
tys.ton  za kwotę 200 tys.zł 
Byłem  w przedsiębiorstwie Robót Drogowych w Kamionce i oni kupują kamień bazaltowy 
na drogi 25 ton za 1000 zł 
Wójt Gminy -  cena jaką płacimy za kamień na drogi wynika z przetargu Chcę powiedzieć, Ŝe 
jedną z firm, która przystąpiła do przetargu zaoferowała cenę wyŜszą o 90 tys.zł. Nie moŜna 
porównywać Kamionki z Gminą  Jest to firma, która buduje drogi i kupuje miliony ton 
kruszywa.   
Radna Grześlak – NaleŜą się gratulacje dla miejscowości Słupsko, która umiała się 
zorganizować i  jako jedna z pierwszych utworzyła Klub Seniora. 
Wójt Gminy –  Klub Seniora powstaje dzięki zaangaŜowaniu społeczeństwa Słupska i 
Mątewek ale równieŜ inicjatywie z zewnątrz. Pojawiła się osoba, która mieszka na naszym 
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terenie,  jest ona animatorem pewnego projektu. UwaŜam, Ŝe taki klub moŜe powstać w 
kaŜdej  miejscowości. 
 
Więcej zapytań ani uwag do przedstawionej informacji przez Wójta nie zgłoszono. 

 
 
 

P u n k t  6 
 

Podjęcie uchwał w sprawie:  
 

a/ ustalenia odpłatno ści za przygotowanie posiłków dla dzieci w przedszko lach 
     na terenie Gminy Mokrsko  
 
Głos zabrał Wacław Urbaniak , Sekretarz Gminy. 
Temat był omawiany na komisjach. Komisje zaakceptowały zaproponowane stawki, dlatego 
proponuje odczytać projekt uchwały. 
Przewodnicząca Rady – poprosiła o odczytanie opinii Komisji 
Radny Piśniak Arkadiusz  - przedstawił zbiorczą opinię Komisji w sprawie projektu uchwały 
dotyczącej ustalenia odpłatności za przygotowanie posiłków dla dzieci w przedszkolach na 
terenie Gminy Mokrsko /zał.Nr 2/ 
 
PoniewaŜ  w tym punkcie nikt nie zechciał zabrać głosu, Przewodnicząca Rady poprosiła 
Komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie projektu uchwały. /Zał.Nr 3/ 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XVI/69/08 w sprawie ustalenia 
odpłatności za przygotowanie posiłków dla dzieci w przedszkolach na terenie Gminy 
Mokrsko 
 
 
b/zasad gospodarowania nieruchomo ściami  
 
Głos zabrała pani Stanek Małgorzata -  Został przygotowany projekt uchwały w oparciu o 
którą Rada Gminy ma upowaŜnić Wójta do nabywania, zbywania, wydzierŜawiania i 
obciąŜania nieruchomości. 
Poprzednia uchwała  poprzez zmianę ustawy o gospodarce nieruchomościami straciła moc 
poniewaŜ został uchylony  przepis na podstawie, którego uchwała była podjęta. 
Został przygotowany nowy projekt uchwały, w o oparciu o który Wójt dokonywałby 
wszystkich czynności związanych z gospodarką nieruchomościami przekraczający zakres 
zwykłego zarządu. 
Radni otrzymali informację, w której jest podana  ilość takich  spraw rozstrzyganych  przez 
Wójta na przestrzeni lat 2001-2007. W sytuacji gdy Rada Gminy nie podejmie uchwały 
upowaŜniającej Wójta do gospodarowania nieruchomościami przekraczającego zakres 
zwykłego zarządu, kaŜda sprawa związana ze zbyciem i nabyciem, a takŜe dzierŜawy 
zawierane po raz drugi z tymi samymi osobami lub na okres dłuŜszy niŜ 3 lata, będzie musiała 
kilka razy być przedmiotem obrad Rady Gminy, poniewaŜ najpierw będzie konieczne 
przedstawienie propozycji nabycia, zbycia lub wydzierŜawienia, a następnie wdroŜenie 
właściwej procedury.  
Rada musi zdecydować czy sama chce podejmować uchwały odnośnie zbycia, nabycia i 
obciąŜenia nieruchomości, czy chce scedować swoje kompetencje na Wójta. 
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Radny Majtyka – na komisji rozpatrywaliśmy projekt uchwały. Komisje odrzuciły projekt 
przygotowanej uchwały w tej formie. Po dłuŜszym zastanowieniu ja proponuję aby dzisiaj tej 
sprawy nie rozpatrywać. Na następną komisję przygotować projekt nowej uchwały i  jeszcze 
raz przedyskutować. 
Radna Grześlak – po co tyle razy dyskutować .Na komisji zgłaszałam wniosek aby 
pozostawić w starej formie. 
Przewodnicząca Rady -  JeŜeli sprawa pozostanie w kompetencji Rady, to znacznie wydłuŜy 
się termin załatwienia sprawy. Nie będzie to z korzyścią dla naszych mieszkańców. 
Radny Mielczarek -  na ostatnim posiedzeniu komisji moŜe nie zrozumieliśmy się , poniewaŜ 
ja z p.Piśniakiem głosowałem za przyjęciem uchwały. JeŜeli dzisiaj nie przyjmiemy tej 
uchwały, to która będzie obowiązywała, czy ta stara? 
Pani Przewodnicząca –  Stara uchwała juŜ nie obowiązuje. JeŜeli dzisiaj nie podejmiemy 
uchwały, to kaŜdą sprawą związaną ze zbyciem czy nabyciem względnie obciąŜeniem 
nieruchomości będzie musiała  się zajmować Rada Gminy. 
Wójt Gminy -  JeŜeli nie będzie podjęta uchwała, to od dzisiaj kaŜda sprawa związana z 
wydzierŜawieniem powyŜej 3 lat , ze sprzedaŜą i kupnem jest rozpatrywana na sesji Rady 
Gminy. JeŜeli nie ma uchwały działa ustawa i Rada Gminy decyduje. 
Gdy dzisiaj nie zostanie podjęta uchwała to mamy przygotowany projekt uchwały w sprawie 
nabycia nieruchomości  pod przepompownię ścieków od p.Niemczyńskich. 
Sprawa, która jest podnoszona i kwestionowana z dawien dawna dotyczy przeznaczenia 
środków pochodzących ze sprzedaŜy nieruchomości w danym sołectwie a szczególnie jeŜeli  
powstała ona w czynie społecznym. Było kilka spraw spornych wcześniej np.gdy była 
sprzedawana szkoła w Słupsku. Moja propozycja jest następująca: 
- Gdy jest coś  sprzedawane na terenie wsi Rady Sołeckie są o tym informowane. WyraŜają 
  swoją opinię negatywną lub pozytywną. Wójt dostosowuje się do tego co Rady Sołeckie 
  proponują. 
- Pieniądze pochodzące ze sprzedaŜy nieruchomości znajdującej się w danym sołectwie są 
wpisane w budŜet i przeznaczone na konkretny cel zaproponowany przez mieszkańców. 
JeŜeli jest pozyskanie pieniędzy  większych od tego co jest zaplanowane w budŜecie to 
stanowić one powinny rezerwę, a w przyszłym roku przeznaczone na realizację 
wnioskowanego zadania.                                                                                                                                                                                           
Radny Majtyka – chodzi o to, aby w uchwale zapisać, Ŝe środki pochodzące ze sprzedaŜy 
majątku wypracowanego przez dane społeczeństwo zostały zainwestowane w dane sołectwo. 
Przewodnicząca Rady- czy taki zapis moŜe być w uchwale i na jaki okres ta uchwała miałaby 
być podjęta aby radni mieli pewność, Ŝe pieniądze pochodzące ze sprzedaŜy wróciły z 
powrotem na dane sołectwo. 
Pani Stanek – takiego zapisu nie moŜna dokonać w uchwale poniewaŜ Rada moŜe 
podejmować tylko takie uchwały jakie  ustawa daje jej  delegacje.  
JeŜeli Rada nie uchyli uchwały albo nie będzie zmian w ustawie, które spowodują jej 
niewaŜność to będzie obowiązywać cały czas. MoŜe obowiązywać kilka lat a moŜe 
obowiązywać krótki okres. 
Radny Szaniec – jest to problem. Przykładowo gdy będzie sprzedawany budynek po 
przedszkolu, który był budowany w latach 60-tych w czynie społecznym, ludzie dawali 
drewno  na jego budowę, pracowali przy kopaniu i zalewaniu fundamentów itd., to pieniądze 
z jego sprzedaŜy powinny być zainwestowane w sołectwo np.w budynek OSP, który jest 
równieŜ mieniem gminnym. 
Radny Majtyka – jeŜeli w uchwale nie moŜe być taki zapis, to uwzględnić to w statucie 
Gminy. 
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Pani Stanek – w statucie Gminy teŜ nie moŜe być takiego zapisu. JeŜeli wiadomo, Ŝe takie 
środki wpłyną ze sprzedaŜy to moŜna w uchwale budŜetowej zaplanować po stronie 
dochodów i wydatków określoną kwotę na dany cel. 
Wójt Gminy – pieniędzy w budŜecie mamy ile mamy. BudŜet jest jeden. KaŜda rzecz, która 
wiąŜe się z inwestycją wymaga wykonania projektu. Poza tym musimy mieć na uwadze  
problem związany z składaniem wniosków.  Nie moŜe być tak, Ŝe jeŜeli ja mam środki to nie 
oddam ich  na co innego. Ja proponuję aby pieniądze, które wpływają ze sprzedaŜy traktować 
jako pulę, która zmniejsza  np.kwotę  kredytu w danym roku. Natomiast w przyszłym roku  
podobną kwotę przeznacza się na wskazany cel.  
Radna Grześlak – proponuję pozostawić zasady gospodarowania nieruchomościami po 
staremu. Nie przekazanie uprawnień Rady panu Wójtowi będzie dla zainteresowanych duŜym 
utrudnieniem.  Myślę, Ŝe powinniśmy zaufać panu Wójtowi. 
Radny Szaniec – ustawa samorządowa mówi, Ŝe o zbywaniu majątku komunalnego decyduje 
równieŜ zebranie wiejskie. 
Radny Majtyka -  art.48 ust,.2 stanowi: „Rada Gminy nie moŜe uszczuplić dotychczasowych 
praw sołectw do korzystania z mienia bez zgody zebrania wiejskiego” 
Jak ten zapis ustawy ma się do projektu uchwały? 
Pani Stanek –  jest to w tylko w takim zakresie w jakim Rada upowaŜni Radę Sołecką do 
dysponowania czymś. 
Radny Majtyka – mój wniosek jest aby sprawę przenieść i przedyskutować jeszcze raz na 
komisji. 
Wójt Gminy – jaki ma być nowy  projekt uchwały? 
Radny Piśniak – dla ułatwienia naszej pracy i Wójta  powinniśmy podjąć tą uchwałę. 
Przewodnicząca Rady – do tej pory  kaŜdorazowo Rady Sołeckie były powiadamiane, Ŝe coś 
ma być zbywane i mogły swoje stanowisko przedłoŜyć Wójtowi. UwaŜam, Ŝe było to dobre 
rozwiązanie. 
Radny Majtyka – ja proponuję wykreślić z projektu uchwały pkt.Rozdział II „Zasady 
zbywania”, a resztę pozostawić. 
Radny Mielczarek – moim zdaniem zapisy dotyczące zbywania nieruchomości zapisane w §6 
są dobre. Jestem za przyjęciem tej uchwały. 
Przewodnicząca Rady – proponuje przedstawić opinie komisji w tej sprawie. 
Radny Piśniak Arkadiusz - - przedstawił opinię zbiorczą Komisji /zał.Nr 4/ 
Przewodnicząca Rady – Są 2 wnioski tj.wniosek Wójta o podjęcie uchwały i wniosek Komisji 
o odrzucenie uchwały. 
Radny Piśniak – ja odczytałem wniosek wspólnych komisji, ale na komisji głosowałem za 
przyjęciem uchwały i wnioskuję jeszcze raz o podjęcie tej uchwały. 
  
Radni poprosili o 5 minutową przerwę. 
 
Po przerwie. 
 
Przewodnicząca Rady  Są 2 wnioski. Wniosek Komisji oraz radnego Majtyki  o nie 
podejmowanie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami oraz wniosek 
pana Wójta o podjęcie uchwały. Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków o 
przedstawienie projektu uchwały. /zał.Nr 5/ 
Sekretarz Gminy – chciałbym wnieść autopoprawkę do § 9 „Wójt wykonuje bez zgody Rady” 
zamiast słowa „wykonuje” zapisać „dokonuje”. Jest to lepsze sformułowanie.  
Radny Piśniak – nie wiem, czy z punktu prawnego moja propozycja jest moŜliwa do 
zapisania, a mianowicie: w rozdziale II Zasady zbywania   § 6 wprowadzić zapis „Wójt po 
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konsultacjach z Radą Gminy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaŜy”. Radni  będą mieli wówczas wpływ na to co się sprzedaje?  
Sekretarz Gminy - proszę traktować ten projekt uchwały jako skonsultowany z radcą 
prawnym i dobrą dotychczasową praktyką. Informacje składane przez Wójta z działalności 
pomiędzy sesjami są b.dokładne. Sądzę, Ŝe  jesteście Państwo doinformowani o poczynaniach 
p.Wójta. Ja wnioskowałbym o podjęcie uchwały zgodnie z otrzymanym projektem uchwały. 
Radny Majtyka-   chciałbym podziękować radnemu Piśniakowi o poparcie mojego wniosku.  
Nie chodzi o utrudnianie pracy urzędnikom, ale by radni mieli wpływ na sprzedaŜ 
nieruchomości. Z praktyki poprzednich lat wiem, Ŝe bywało róŜnie.  
Pani Stanek – jeŜeli będzie taki zapis to i  tak Wójt będzie się pytał o zgodę Rady. 
Radny Majtyka – ile nieruchomości sprzedano w ub.roku. 
Pani Stanek – w ub.roku  sprzedano 2 nieruchomości.  
Radny Majtyka – 2 sprzedaŜe w ciągu roku to nie jest duŜo 
Przewodnicząca Rady – w tej sytuacji wracamy do punktu wyjścia. Albo dajemy p.Wójtowi 
moŜliwość decydowania  albo go ograniczamy i nie podejmujemy uchwały. 
Radny Piśniak  -pomiędzy powiadomieniem radnych o sprzedaŜy nieruchomości a 
uzgodnieniem z radnymi co będzie sprzedawane to jest róŜnica. JeŜeli ktoś poda mi do 
wiadomości np.Ŝe do sprzedania jest budynek Urzędu Gminy czy szkoły  a ja nie będę miał na 
to wpływu, to po co mi ta informacja. 
Pani Stanek  - jeŜeli będzie taki zapis w uchwale, to naleŜałoby na samym początku pytać się 
radnych. Po co wdraŜać całą procedurę i naraŜać Gminę na koszty. Pytanie się radnych  o 
zgodę na sprzedaŜ w momencie podania wykazu do publicznej wiadomości jest za późno. 
Jeśli dzisiaj nie będzie podjęta uchwała to naleŜałoby podjąć na dzisiejszej sesji uchwałę o 
nabyciu działki pod przepompownię ścieków. 
Radny Majtyka – w tej sytuacji to jesteśmy jakby szantaŜowaniu Jak nie podejmiemy 
uchwały to nie będzie nic robione. 
Pani Stanek – uwaŜam, Ŝe taki zapis moŜe być wprowadzony, tylko trzeba byłoby się za 
kaŜdym razem pytać o zgodę radnych. W tej sprawie musiałaby się wypowiedzieć radca 
prawny. 
Radny Majtyka – Wójt będzie się pytał radnych o zgodę tylko przy zbywaniu nieruchomości. 
Jeśli będzie powiększał majątek Gminy zgoda radnych jest nie potrzebna. 
Ja swój wniosek wycofuje a proszę o przegłosowanie wniosku radnego Piśniaka. 
Radny Piśniak – ja jestem za tą uchwałą. Głosowałem za uchwałą na komisji. Jestem za tym 
aby procedura zbywania, nabywania była na barkach  p.Wójta., Abyśmy nie siedzieli na 
komisjach i rozpatrywali sprawy dzierŜawienia lokali czy nieruchomości, ale wydaje mi się, 
Ŝe punkt 6 powinien być w ten sposób sprecyzowany. Wykaz nie robi się co sesję a tylko raz 
na jakiś czas.  
Przewodnicząca Rady – powstała sytuacja dość kłopotliwa. Proponuję przejść do następnego 
punktu porządku obrad, a pani Stanek  wyjaśni z radcą prawnym czy taki zapis w uchwale 
moŜe być. Pod koniec sesji powrócimy ponownie do tego punktu. 
Pani Stanek – nie widzę przeszkód, jeśli tylko uda mi się z kontaktować z panią Mroczek.  
 
 
 
 
c/ustalenie stawki procentowej opłaty adiacenckiej wynikaj ącej z budowy 
   urządzeń infrastruktury technicznej  
 
Głos zabrała pani Stanek Małgorzata 
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Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami mieszkańcy Gminy uczestniczą w 
kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej /np.budowy drogi,  kanalizacji/  poprzez 
wnoszenie opłaty adiacenckiej. Taką opłatę moŜe Wójt naliczać w formie decyzji wtedy kiedy 
Rada ustali wysokość stawki  Został przygotowany projekt uchwał, który radni otrzymali. 
W naszym powiecie tylko Gmina Wieluń ma taką uchwałę podjętą i juŜ naliczała opłaty. 
Gminy wiejskie uchwał nie mają. 
Pan Arkadiusz Piśniak  przedstawił opinię zbiorczą Komisji /zał.Nr6/ 
Przewodnicząca Rady – jest wniosek /projekt uchwały/ Wójta Gminy o  ustalenie stawki 
procentowej opłaty adiacenckiej wynikającej z budowy  urządzeń infrastruktury technicznej 
oraz wniosek Komisji o odrzucenie projektu uchwały. 
Proszę o przegłosowanie: kto jest za podjęciem uchwały 
 
Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała się za nie podejmowaniem uchwały  w 
sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej wynikającej z budowy 
urządzeń infrastruktury technicznej. 
 
 
d/ zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania  bud Ŝetu oraz informacji 
     wykonania planu finansowego instytucji kultury  za I półrocze  
 
Głos zabrała pani Renata Nagła –Skarbnik Gminy. 
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych zakres i forma sprawozdania z wykonania budŜetu 
za rok nie moŜe być mniejsza niŜ stanowi to uchwała budŜetowa. Natomiast ustalenie zakresu 
informacji o przebiegu wykonania budŜetu oraz  planu finansowego instytucji kultury za I 
półrocze naleŜy do kompetencji Rady.  Przygotowany został projekt uchwały, w którym 
określono iŜ: 
1. informacja za wykonanie budŜetu za I półrocze powinna obejmować: 
- dochody jednostki samorządu terytorialnego wg działów, rozdziałów i paragrafów    
    klasyfikacji budŜetowej w formie tabelarycznej i opisowej. 
- wydatki budŜetu jednostki samorządu terytorialnego w podziale na działy, rozdziały i 
    paragrafy klasyfikacji budŜetowej w formie tabelarycznej i opisowej w wyszczególnieniem 
    wydatków inwestycyjnych. 
2.informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 
   kaŜdego roku kalendarzowego winna obejmować: 
- przychody i koszty z podaniem planu i wykonania wraz z częścią opisową, 
- stan naleŜności i zobowiązań według tytułów wraz z opisem, w tym naleŜności i     
    zobowiązania wymagalne. 
Są to nasze propozycje, jeśli Państwo radni mają jeszcze inne to bardzo proszę o zgłaszanie. 
 
Radny Piśniak Arkadiusz – przedstawił opinię zbiorczą Komisji /zał.Nr 6/ 
 
PoniewaŜ nikt z radnych nie zechciał głosu Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie 
projektu uchwały /zał.Nr 7/ 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XVI/70/08 w sprawie zakresu i formy 
informacji o przebiegu wykonania budŜetu oraz informacji z wykonania planu 
finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze. 
 
e/ zmiany do uchwały bud Ŝetowej Nr XV/67/07 Rady Gminy Mokrsko  
z dnia 28grudnia 2007 roku  
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Głos zabrała pani Renata Nagła 
Uchwała budŜetowa podlega sprawdzeniu przez RIO w Sieradzu., która dopatrzyła się , Ŝe 
mamy za mały limit zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu budŜetu w 
stosunku do upowaŜnienia Wójta do zaciągania kredytów i poŜyczek. Dotychczas nigdy z 
tego zapisu nie korzystaliśmy i nie zaciągaliśmy takiego kredytu. Stanowisko RIO jest, Ŝe 
naleŜałoby zwiększyć ten limit o odsetki i koszty związane z jego zaciągnięciem. W związku 
z tym zmienia się § 11 uchwały budŜetowej, który otrzymuje brzmienie: „Limity zobowiązań 
z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i poŜyczek zaciąganych na: 
1/sfinansowanie przejściowego deficytu budŜetu w kwocie 550.000 zł 
2/sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu w kwocie 3.497.371 zł 
3/spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu poŜyczek i kredytów   
   w kwocie 487.287 zł. 
Zmiana dotyczy §11 punktu 1.  
 
PoniewaŜ zapytań nie było Przewodnicząca poprosiła Komisję Uchwał i Wniosków o 
przedstawienie projektu uchwały /Zał.Nr 8/ 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XVI/71/08 w sprawie zmian do 
uchwały budŜetowej Nr XV/67/07 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2007 roku. 
 
f/  zmian w bud Ŝecie Gminy na 2008 rok  
 
Głos zabrała pani Renata Nagła –Skarbnik Gminy 
I. Proponuje się dokonać zmniejszenia: 

 1.w Dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  
    wydatków majątkowych o 20.000 zł. Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu agregatu 
    prądotwórczego. 
2. w Dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa wydatków bieŜących o 35.000 zł w paragrafie 
    usługi remontowe. W tym dziale jest do wykonania zadanie inwestycyjne – budowa 
    parkingu w miejscowości Komorniki. Zadanie to nie moŜe być wydatkiem bieŜącym 
    tylko wydatkiem majątkowym 
3. w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  kwoty wydatków 
    majątkowych o 125 tys.zł. Jest to kwota jaką mieliśmy zaplanowaną na zakup ciągnika 
    do wywozu fekalii. 

II. Zwiększyć w Dziale 600 Transport i łączność w rozdziale drogi publiczne gminne wydatki 
     majątkowe o 145 tys.zł .Te wydatki dotyczą budowy drogi Wieluń-Słupsko –
    Wichernik.. Na to zadanie mieliśmy zaplanowane w budŜecie 50 tys.zł. NaleŜałoby jednak 
    wykonać większy odcinek tej drogi. RównieŜ w rozdziale Pozostała działalność w tym 
    samym dziale tworzy się wydatki majątkowe, jest to kwota 35 tys.zł. na budowę parkingu 
    w  Komornikach. 
W związku z tymi zmianami ulega zmianie równieŜ załącznik inwestycyjny określający 
wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych na rok 2008 oraz planowanych nakładów na 
sfinansowanie tych zadań.  
Wójt Gminy   
Kiedy układaliśmy projekt budŜetu  postaraliśmy się tak zaplanować zadania  aby projekty, 
które są juŜ opracowane na drogi nie utraciły swojej waŜności. Dotyczyło to drogi w Słupsku 
oraz w Krzyworzece. Za 50 tys.zł, która była zaplanowana w budŜecie gminy moŜna  
wykonać  odcinek drogi w Słupku do domów na „Wydartym” licząc od strony Wielunia.  
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Przekładając te pieniądze na tą drogę od strony remizy wykonano by 86 mb asfaltu, co 
wydaje się nie racjonalne. Pozostaje rozwiązanie tego problemu na 2 sposoby: 
1.rezygnujemy z którejś drogi albo podwyŜszamy próg pieniędzy, które przeznaczamy na 
przetarg czyli na kwotę potrzebną do wykonania tego zadania . Mając tą kwotę czyli 195 
tys.zł., prawdopodobnie uda się zrobić odcinek drogi do zjazdu na Mamzerówkę. Liczymy, Ŝe 
kwota przetargowa będzie znacznie mniejsza. Do tego dokłada się jeszcze moŜliwość, 
kredytowania kredytów albo otrzymania dotacji do kredytów zaciągniętych na drogi gminne  
w wysokości 10%,maksymalnie  moŜna otrzymać 75 tys.zł.  
Radny Majtyka – powinniśmy robić drogi tam gdzie mieszkają ludzie. W Słupsku waŜniejszy 
jest odcinek drogi od remizy, gdyŜ jeŜdŜą ludzie ma Mamzerówkę, niŜ odcinek drogi od 
Piasków. 
Pani Przewodnicząca. – Tamten odcinek drogi teŜ jest waŜny, gdyŜ mieszka tam 2 
gospodarzy. Mieliby blisko do wsi Piaski. 
Wójt Gminy – ten odcinek drogi jest naprawdę zły. W niektórych dziurach moŜe się ukryć 
„maluch”. Tą drogę musimy w jakiś sposób naprawić. 
Radny Szaniec – co planuje się wykonać w Komornikach za kwotę 35 tys.zł. 
Wójt Gminy – 
Będzie wykonany projekt terenu czyli parkingu plus budynku . Jest to kwota około 22 tys.zł. 
Chcemy w tym roku złoŜyć wniosek na Komorniki w ramach PROW, poniewaŜ pewne 
sprawy są juŜ zaczęte przy szkole w Komornikach. W ramach PROW planujemy utwardzenie 
terenu wokół szkoły, wykonanie  boiska, budowę chodnika na Pasterniku, budowę parkingu i 
ewentualne remont budynku. Jeśli nie pozyskamy środków, to  za pozostałą kwotę wykonamy 
w tym roku podstawowe prace związane z  przygotowaniem gruntu pod parking. 
Radny Majtyka -   w tym roku jest składamy wniosek do PROW na Komorniki. Jeśli wniosek 
nie przejdzie to czy w przyszłym roku ponownie będzie składany na Komorniki., czy na inną 
miejscowość. 
Kto decyduje o kolejności składaniu wniosków do PROW. 
Wójt Gminy -  Być moŜe będzie jeszcze nabór wniosków na jesień. Na dzień dzisiejszy nie 
wiemy. Tam gdzie istnieje szansa na pozyskanie środków to trzeba takie projekty brać 
priorytetowo. Poza tym jak wcześniej wyjaśniałem są rozpoczęte prace wokół szkoły w 
Komornikach, poza tym przy uchwalaniu budŜetu wnioskowano aby zająć się drogą na 
Pasternik. 
 
PoniewaŜ więcej zapytań ani uwag nie było Przewodnicząca Rady poprosiła Komisję Uchwał 
i Wniosków o przedstawienie projektu uchwały./zał.Nr 9/ 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XVI/72/08  w sprawie zmian w 
budŜecie gminy na 2008 rok 
 

 
 

 
P u n k t  7 

 
Przyjęcie sprawozdania z realizacji  

Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Mokrsko za okre s 2005-2006  
oraz raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska  

dla Gminy Mokrsko za okres 2005-2006  
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Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Mokrsko za okres 2005-
2006 oraz raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Mokrsko za okres 
2005-2006 przedstawił pan Tadeusz Kik. /zał.Nr 10 i 11/ 
Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji 
Radny Arkadiusz Piśniak – przedstawił opinię zbiorczą  w sprawie sprawozdania z realizacji 
Planu Gospodarki Odpadami oraz raportu z realizacji Programu  Ochrony Środowiska na lata 
2005-2006 /zał.Nr12/ 
 
Dyskusja 
Radna Grześlak – czy będzie więcej pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. 
Pan Kik – w tym roku zaplanowane jest dostawienie 2 gniazd pojemników w OŜarowie przy 
dawnych sklepach GS-u . 
Wójt Gminy – będziemy się starać dostawiać pojemniki. Trwają rozmowy z Eko-Regionem 
na temat dalszej selektywnej zbiórki odpadów. Chcemy jeszcze zrobić zbiórkę odpadów 
niebezpiecznych. 
JeŜeli uda nam się pozyskać ludzi z robót publicznych będziemy chcieli w ramach 
porządkowania  gminy przejść rowy przy najwaŜniejszych drogach. Zakupiliśmy  dodatkowo 
wykaszarkę ręczną, pilarkę do drzewa. Staramy się dokupywać sprzęt aby osoby, które u nas 
pracują, pracowały efektywnie.  
Radny Słowik – kto czyścił kanały, rów główny, który idzie od stawu w parku, czy 
województwo?. Został wyczyszczony tylko główny kanał , a dojściowe od melioracji nie były 
w ogóle czyszczone. Co z mostkami, które zostały polikwidowane podczas czyszczenia 
kanału. Czy rolnicy we własnym zakresie muszą je załoŜyć. W tej chwili z jednego pola na 
drugie nie moŜna przejechać, co drugiego mostku juŜ nie ma. 
Wójt Gminy – Wojewódzki Zarząd Melioracji i Gospodarki Wodnej czyścił tylko kanały 
główne. Jeśli chodzi o mostki wystąpimy do nich z pismem i zapytaniem o efekty ich prac 
 
PoniewaŜ więcej zapytań nie było Przewodnicząca Rady poprosiła Komisje Uchwał i 
Wniosków o przedłoŜenie projektu uchwały /zał.nr 13/ 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XVI/73/08 w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Mokrsko za okres 
2005-2006 oraz raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Mokrsko za okres 2005-2006 
 

 
P u n k t  8 

 
Przyjęcie Programu usuwania azbestu  

i wyrobów zawieraj ących azbest z terenu Gminy Mokrsko  
 

Pan Tadeusz Kik – przedstawił Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z 
terenu gminy Mokrsko /zał.nr 14/ 
Pan Arkadiusz Pisniak – przedstawił opinie zbiorczą Komisji /zał.Nr15/ 
Dyskusja  
Pani Czart Wiesława – sołtys sołectwa Chotów 
Co powinien zrobić właściciel, jeśli chciałby zmienić dach z płyt azbestowych, gdzie musi 
zgłosić, jaka jest procedura? 
Pan Kik – zgodnie z prawem płyty azbestowe z dachu powinna zdjąć wyspecjalizowana 
firma, która dostarczy je na składowisko odpadów niebezpiecznych.. Wykaz i adresy  firm 
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moŜna uzyskać w Urzędzie Gminy. Na dzień dzisiejszy nie ma środków na dofinansowanie. 
W programie zakłada się  rocznie 25% dofinansowania do usuwania azbestu i wyrobów 
azbestowych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. BudŜet 
roczny GFOŚiGW to kwota około dwudziestu kilku tysięcy złotych. Są to niewielkie 
pieniądze. 
Wojt Gminy – przepisy w tym zakresie są jasno określone. Wiemy jednak, Ŝe przepisy 
dotyczą wielu dziedzin, kanalizacji, ścieków itd. śycie jest jednak Ŝyciem. Praktyka ściągania 
płyt eternitowych z dachu  przez samych właścicieli budynków będzie jeszcze długo trwała.  
Ogólnopolskiego programu w tym zakresie jeszcze nie ma, my jako gmina nie jesteśmy w 
stanie sfinansować tego procesu 
Radny Szaniec -  powinniśmy zaapelować do naszych posłów aby zostały uruchomione 
długoterminowe, bezprocentowe poŜyczki na zmianę eternitowych pokryć dachowych. 
Pani Czart Wiesława  - na zebraniach wiejskich naleŜy poinformować mieszkańców  jakie są 
przepisy w zakresie usuwania azbestu i wyrobów azbestowych. Są przypadki, Ŝe ludzie 
zdejmują eternit, wywoŜą na dzikie wysypiska i go podpalają. 
Pan Kik – na zebrania wiejskie i do sołtysów przygotujemy taką informację 
 
PoniewaŜ więcej zapytań nie było Przewodnicząca rady poprosiła o przedstawienie projektu 
uchwały /zał.Nr 15/ 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XVI/74/08 w sprawie przyjęcia 
Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 
Mokrsko 
 
 
 

 
P u n k t  9 

 
Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania  

Problemów Alkoholowych na 2008 rok  
 

Głos zabrał Wójt Gminy – Tomasz Kącki  
Co roku istnieje obowiązek uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Program na ten rok róŜni się trochę od poprzednich. Są 2 istotne 
zmiany: 
- nie ma w tym programie uwzględnionych świetlic socjoterapeutycznych, które istniały 
   wcześniej. Po przeprowadzonej analizie działań okazuje się, Ŝe były to w zasadzie świetlice 
   szkolne, które w  niewielkim stopniu realizowały  ten program. Pieniądze przeznaczane na 
   świetlice nie do końca były wykorzystywane na cele, które zakładał Gminny Program 
   Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.   
   Rozszerzone zostały natomiast cele i zadania w taki  sposób aby odzwierciedlały wszystkie 
   załoŜenia, które wynikają z ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Efektem tego jest 
   stworzenie nowego zakresu wydatków z gminnego funduszu przeciwdziałania 
   alkoholizmowi. W wydatkach dochodzą środki na tzw. mini granty na konkretne działania i 
   projekty. Jest to kwota 22.150.zł, w tym 17.150 zł na działanie z zakresu profilaktyki 
   uzaleŜnień od alkoholu oraz socjoterapii. 
 - W tym roku mamy zatrudnionego dodatkowo  rodzinnego konsultanta uzaleŜnień. 
    Działania podejmowane w tym roku na rzecz przeciwdziałania i pomocy osobom 
    dotkniętych    problemem alkoholizmu a zwłaszcza rodzinom będą bardziej skuteczne. 
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Wnioskuję o przyjęcie programu w wersji jaka była przedstawiona na komisjach 
 
Radny Arkadiusz Piśniak – przedstawił opinię zbiorczą Komisji /zał.Nr16/ 
 
Dyskusja: 
Radny Piśniak -  czy w Gimnazjum odbywają się nadal mityngi, spotkania z osobami 
uzaleŜnionymi od alkoholu? 
Radny Mielczarek -  spotkania odbywają się nadal, tylko w budynku Ośrodka zdrowia w 
pomieszczeniu, które ma do dyspozycji pan Spólny i Pełnomocnik 
  
PoniewaŜ więcej zapytań nie było Przewodnicząca rady poprosiła o przedstawienie projektu 
uchwały. /zał.Nr 17/ 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XI/75/08 w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na 2008 
rok 
 

 
 

P u n k t  10 
 

Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania  
Narkomanii na 2008 rok  

 
Głos zabrał Wójt Gminy, Tomasz Kącki 
W ramach złoŜonego projektu  budŜetu  na rok 2008 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 
wniosła uwagę, Ŝe nie mamy zaplanowanych środków na realizację działań wynikających z 
ustawy o narkomanii.  
W związku z tym wydzielono środki z puli na przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 
5.000 zł.. Jest równieŜ obowiązek  opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii. 
W latach wcześniejszych działania  obejmujące przeciwdziałania narkomanii realizowane 
były z ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Obecnie jest to rozdzielono.  
Działania w zakresie  przeciwdziałaniu narkomanii  prowadzone będą równieŜ na zasadzie 
mini grantów. 
Wnoszę o jego przyjęcie. 
 
Dyskusja –  
Radny Szaniec - czy na terenie naszych szkół występuje problem narkotyków. 
Wójt Gminy – z ankiet przeprowadzonych wśród uczniów gimnazjum wynika, Ŝe problem 
narkotyków jest. Ponadto biorąc pod uwagę pracę prewencyjną policji, to nasza gmina jest 
jedną z gmin gdzie pojawiają się narkotyki. 
Radny Piśniak –  ankiety były anonimowe. Intencja zaznaczenie w ankiecie rubryki ”czy 
miałem kontakt z narkotykami”  moŜe być róŜna. MoŜe to być na zasadzie, Ŝe ktoś chce się 
popisać. Dopóki się kogoś nie złapie, nie moŜna mówić, Ŝe problem  ma miejsce.  
Nasze Gimnazjum występowało kilkakrotnie do policji o kontrole odnośnie posiadania 
narkotyków w czasie dyskotek szkolnych , odzewu ze strony policji nie było. 
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PoniewaŜ więcej zapytań ani uwag nie było Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie 
projektu uchwały./zał.Nr 18/ 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XVI/76/08 w sprawie uchwalenia 
Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008 
 
 
 

P u n  k t  11 
 

Zaopiniowanie projektu regulaminu wynagradzania nau czycieli  
 

 
Głos zabrała  pani Kowalska Halina. 
Karta Nauczyciela w art.30 wprowadziła takie zmiany, Ŝe od 2005 roku  organy prowadzące 
szkoły mają zadanie uchwalić corocznie regulamin wynagradzania nauczycieli. W 
regulaminie musi być określona wysokość dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego oraz za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy z 
wyłączeniem świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych. 
Do regulaminu z roku 2007 roku wprowadza się następujące zmiany: 
1.§ 5 ust.1 
  „W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz motywacyjny. 
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne wynosi 2% 
wynagrodzenia zasadniczego”. 
2.§ 5 ust.3. 
„Wysokość dodatku motywacyjnego moŜe wynosić do 20% miesięcznego wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela wypłacanych w dwóch transzach: I transza – na koniec czerwca, II 
transza na koniec grudnia. 
§ 6 ust.1 
„Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze 
przewidziane w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości: 
1/ dyrektorowi szkoły liczącej do 50 uczniów  - 450 zł / było 271 zł/ 
                                        od 51 – 100 uczniów - 550 zł /było 355 zł/ 
                                      od 101 – 150 uczniów - 650 zł / było 373 zł/ 
                                      powyŜej 150 uczniów          - 800 zł /było 392 zł/ 
2/Dyrektorowi przedszkola czynnego do 5 godzin dziennie – 300 zł /było 177/ 
3/Dyrektorowi przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie 400 zł /było 276 zł/ 
3. § 12 ust.2 
Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, uzaleŜniona jest od liczby członków 
rodziny uprawnionego nauczyciela i wynosi miesięcznie: 
1/ przy jednej osobie w rodzinie - 10 zł   /było 59 zł/ 
2/ przy 2 osobach w rodzinie  -  10 zł / było 86 zł/ 
3/ przy 3 osobach w rodzinie  -  10zł         /było 112 zł/ 
4/ przy czterech i więcej osobach w rodzinie -15zł - /było 139 zł/   
 
Wójt Gminy  -   propozycja Urzędu Gminy dot. obniŜenia dodatku  mieszkaniowego wynika z 
kilku powodów :   
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- pojawiło się kilka  spraw, które nie były przewidziane w budŜecie oświaty na 2008 rok tj. 
   naprawa komina i prace związane z remontami tj. cyklinowaniem i malowaniem sali 
  gimnastycznej w Gimnazjum w Mokrsku .  
- podwyŜki dla pracowników obsługi placówek oświatowych. W tym roku zaplanowaliśmy 
  10% podwyŜki . PoniewaŜ wzrosło najniŜsze wynagrodzenie pracownika  do  kwoty  
  1126 zł,  w niektórych  przypadkach wzrost płac o 10% jest nie wystarczające.  Płace 
  obsługi są b. mizerne, zaproponowaliśmy więcej tj. średnio na etat 1200 zł brutto plus 
  dodatek staŜowy i wskazaliśmy jako źródło finansowania: zmniejszenie dodatku 
   mieszkaniowego. 
   Na pewno dla niektórych osób jest to drastyczny spadek. Nasze  moŜliwości budŜetowe są 
   jednak ograniczone. RóŜnica między subwencją a wydatkami na szkoły wynosi 750 
   tys.zł.. Biorąc pod uwagę całą oświatę róŜnica między posiadanymi    pieniędzmi a 
   wydawanymi wynosi 1.750 tys.zł.  
- Dodatki mieszkaniowe, które były i są u nas wysokie w porównaniu z innymi gminami. Są 

gminy nawet w    naszym powiecie, które mają dodatki b.niskie przy znacznie mniejszej 
liczbie placówek i  nauczycieli. Przy naszym projekcie tak niskich stawek  dodatku 
mieszkaniowego zyskujemy 70 tys.zł. oszczędności, które moŜemy przeznaczyć na  
podwyŜkę dla obsługi    /powyŜej 10%/. PoniewaŜ są planowane dodatkowe podwyŜki 
dotyczące wynagrodzeń  nauczycieli tj.185zł dla nauczyciela mianowanego i 
dyplomowanego a dla staŜysty i    kontraktowego 200 zł. pojawia się sprawa dodatku 
wiejskiego, który wynosi  10% tej    kwoty.  JeŜeli będą podwyŜki płac nauczycieli szkół to 
jednocześnie zgodnie z Kartą  Nauczyciela muszą wzrosnąć płace nauczycieli przedszkoli. 
Utrzymanie przedszkoli jest to  zadanie własne gminy i pieniądze na podwyŜki muszą się 
znaleźć w budŜecie gminy  

 - Na dzień dzisiejszy nie wiemy jaką otrzymamy subwencję oświatową, czy pokryje ona nam 
    wzrost płac w oświacie. MoŜemy mieć równieŜ korektę subwencji ogólnej z tytułu 
    utraconych dochodów w podatku od osób fizycznych w związku z wprowadzeniem ulgi 
    rodzinnej.   
- Na podstawie danych jakie posiadamy systematycznie rośnie róŜnica pomiędzy subwencją a 
    wydatkami w oświacie rośnie. Co roku subwencję będziemy teŜ mieli mniejszą gdyŜ 
    zmniejsza  się liczba uczniów. W ciągu 4 lat  moŜe być około 70 dzieci mniej. Jest to 
    średnio1 szkoła. 
    W niektórych przedszkolach naleŜałoby zmniejszyć liczbę oddziałów, ale w niektórych 
    placówkach oddziałów jest za mało. 
 Sytuacja w oświacie jest trudna. Na dzień dzisiejszy po odliczeniu środków na płace 
 pozostaje około 300 tys. z  subwencji na inne wydatki w oświacie. 
 Średnie płace brutto w oświacie, które wynikają z zaszeregowania  przedstawiają się 
następująco: 
- nauczyciel staŜysta            - 1.700 zł 
- nauczyciel kontraktowy    - 2.125 zł 
-nauczyciel mianowany       - 2.795zł 
- nauczyciel dyplomowany  - 3.800 zł 
Najwięcej jest nauczycieli dyplomowanych. 
 
Po wyjaśnieniach pana Wójta Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii 
Komisji. 
Radny Arkadiusz Piśniak – Przewodniczący Komisji Oświaty 
Komisja Oświaty  wspólnie z dyrektorami szkół i przedszkoli spotykała się 3 razy. Wspólne 
posiedzenie wszystkich komisji mieliśmy raz.  
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Mam uwagę i Ŝal do członków komisji Oświaty, Ŝe na spotkaniu z nauczycielami byłem tylko 
ja i radny Szaniec. 
Kolejną uwagę mam do p.Wójta: środowisko nauczycielskie po spotkaniu odebrało 
wypowiedź p.Wójta, Ŝe mają składać się na komin, poniewaŜ jego remont  nie był planowany. 
Pytałem się kto jest odpowiedzialny za remont komina, nie otrzymałem odpowiedzi. 
CięŜko jest dla nauczycieli, jeŜeli przyzwyczaili się do jakichkolwiek pieniędzy i teraz im się 
zabiera. Dla niektórych nauczycieli jest to większa dla innych mniejsza suma. Urząd Gminy 
proponuje stawki 10zł  i 15 zł. Jest to obniŜka znaczna. 

Wydawało mi się, Ŝe wypracowany został na komisji jakiś kompromis jeśli chodzi o 
wysokość dodatków mieszkaniowych. 
Propozycja pierwsza  tj. pana Wójta, którą usłyszeliśmy 2 tygodnie temu była 10 zł  dodatku 
mieszkaniowego przy 1-3 osobach w rodzinie oraz 15 zł przy 4 i więcej osobach. Dwa dni 
temu pojawiła się nowa propozycja 85 zł  przy 4 osobach i więcej  w rodzinie i 
proporcjonalnie w dół przy mniejszej ilości osób. Skąd ta propozycja się wzięła, czy jest to 
propozycja nauczycieli, dyrektorów czy nowa propozycja Urzędu Gminy? 
Zgodnie z Kartą Nauczyciela  rozdz..5 art.6  regulamin wynagradzania nauczycieli musi być 
uzgodniony z związkami zawodowymi działającymi na danym terenie. Który związek 
zawodowy nauczycieli zgodzi się na tak drastyczną obniŜkę. JeŜeli regulamin zostanie 
zaopiniowany negatywnie wraca ponownie pod obrady Rady lub obowiązuje stary regulamin.  
W środę siedzieliśmy na komisji i wydawało mi się, Ŝe ustaliliśmy jakieś wspólne 
rozwiązanie. Dzisiaj okazuje się, Ŝe kompromisu nie ma i nadal jest propozycja  stawek  
wnioskowanych przez Urząd Gminy. 
Wójt Gminy –  
- propozycja 85 zł dodatku  mieszkaniowego przy 4 osobach w rodzinie jest to propozycja,  o 
  czym mówili nauczyciele na spotkaniu. Nauczyciele prosili o wyliczenie dodatku 
   mieszkaniowego po odjęciu kwoty jaka ma iść na wzrost wynagrodzeń w sferze obsługi. 
- jeśli chodzi o komin, to ja nie powiedziałem, Ŝe nauczyciele mają się składać na komin. 
   Było zaznaczone, Ŝe pieniądze, które są w tym roku zaplanowane na dodatki mieszkaniowe 
   są w tym budŜecie oświaty i tam zostaną.   
   Za kotłownię jak równieŜ remont komina odpowiada p.Dyrektor Szkoły w Mokrsku. Nie 
   mogę odpowiedzieć czy pani Dyrektor nie czyniła starań o  przegląd komina. Być moŜe 
   była z taką propozycją, ale poprzedni pan Wójt nie zareagował. 
   Komin musi być zrobiony  ale nie będzie to z oszczędności na oświacie. 
   Od tego roku dyrektorzy będą  gospodarować środkami, które mają. Sami będą wskazywać 
   z czego zdjąć a gdzie zwiększyć środki. 
-Wiem, Ŝe zawsze będzie problem z tym jeŜeli coś jest zabierane. MoŜna przyjąć inny 
  scenariusz i zacząć likwidować którąś z placówek. Co będzie jeśli trzeba będzie zwolnić 6 
  czy 7 nauczycieli. 
Radna Grześlak -  obniŜka dodatków mieszkaniowych zaproponowana przez Urząd Gminy 
jest dość drastyczna. Czy w ramach szukania  oszczędności nauczyciele skłonni są na jakąś 
obniŜkę, czy obstają przy dotychczasowych stawkach. 
Radny Piśniak – z tego co usłyszeliśmy  ze stawki 139 zł była propozycja obniŜenia do 85 zł. 
tj obniŜka 40%. Z rozmowach z nauczycielami było powiedziane jasno, nauczyciele nie są od 
szukania oszczędności. 
Radny Szaniec – nastawienie nauczycieli było negatywne. Na spotkaniu było nawet 
powiedziane, Ŝe jeŜeli im się zabiera, to niech radni teŜ uszczuplą sobie diety. 
Radny Majtyka  -  nie moŜna się dziwić nauczycielom, Ŝe nie zgadzają się na obniŜkę. JeŜeli 
jednak będzie się powiększać róŜnica między subwencją oświatową a wydatkami w oświacie, 
to trzeba będzie się powaŜnie zastanowić nad reorganizacją w oświacie, nie mówię o  
likwidacji placówek. 
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku 
Publicznego przedstawił opinie Komisji z dnia 6 lutego 2008r w sprawie regulaminu 
wynagradzania nauczycieli. /zał.Nr 19/ 
Przewodnicząca Rady - Jest propozycja Komisji o obniŜenie stawek dodatku mieszkaniowego 
o 50%w stosunku do stawek z roku ubiegłego i propozycja Wójta : 10 zł dodatku 
mieszkaniowego  przy 1 do 3 osób w rodzinie, przy czterech i więcej 15zł. Co z propozycją 
nauczycieli o obniŜenie dodatku mieszkaniowego o 40%, czy teŜ ją głosujemy. 
Radny Piśniak -  czy opiniujemy regulamin w całości czy poszczególne punkty oddzielnie. 
Mój wniosek jest aby opiniować oddzielnie. 
Pani Przewodnicząca – jeśli chodzi o zapisy regulaminu to mamy jeszcze  uwagę radcy 
prawnego: „w treści regulaminu nie naleŜy powielać zapisów ustawy Karta Nauczyciela i 
przepisów wykonawczych. Treść regulaminu winna zawierać jedynie regulacje do których z 
mocy ustawy upowaŜniona jest rada Gminy.” 
Regulamin, który jest musi być „odchudzony”. 
Przewodnicząca Rady – proszę o przegłosowanie: 
1.Kto jest za stawką dodatku funkcyjnego w wysokości: 

450 zł - dla dyrektora szkoły liczącej do 50 uczniów 
550 zł - dla  dyrektora szkoły liczącej od 51 do 100 uczniów 
650 zł - dla dyrektora  szkoły liczącej od 101- 150  uczniów 
800 zł - dla dyrektora szkoły  liczącej  powyŜej 392 zł uczniów 
 300 zł       - dla dyrektora przedszkola czynnego do 5 godzin dziennie 
  400 z        - dla dyrektora przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie 
Za w/w stawkami głosowali wszyscy radni 

 
2. § 51„W ramach posiadanych środków na  wynagrodzenia tworzy się fundusz 
     motywacyjny. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne 
     w 2008 roku   wynosi 2% wynagrodzenia zasadniczego. 
     2.Dodatek motywacyjny otrzymuje nauczyciel po przepracowaniu w szkole na terenie 
     gminy Mokrsko jednego roku kalendarzowego 
    3.Wysokość dodatku motywacyjnego moŜe wynosić do 20% miesięcznego wynagrodzenia 
     zasadniczego nauczyciela wypłacanego w dwóch transzach: I transza na koniec czerwca, II 
     transza na koniec grudnia.” 
Radny Szaniec – w  tym paragrafie jest wyraźnie napisane w ramach posiadanych środków. 
Radna Kowalska -  Jednym ze składników średniego wynagrodzenia nauczycieli jest dodatek 
motywacyjny.  Kwota bazowa wnosi 274,15 zł. Średnie wynagrodzenia na poszczególnych 
szczeblach awansu stopnia zawodowego nauczycieli muszą być w takich kwotach aby się 
mieściły w średnich wynagrodzeniach. 
Na średnie wynagrodzenia składają się następujące składniki: płaca zasadnicza, dodatek 
funkcyjny dyrektora, dodatek za wychowawstwo, dodatek motywacyjny, dodatek 
specjalistyczny, dodatek za wysługę lat, godziny ponadwymiarowe, awanse zawodowe, 
nagrody jubileuszowe, odprawy z tytułu przejścia na emeryturę bądź likwidacji jednostki, 
dodatek za opiekuna staŜu. Od tych składników naliczany  jest 1 % nagrody.  Aby było 
średnie wynagrodzenie dochodzi jeszcze dodatkowe wynagrodzenie roczne czyli 
tzw.”trzynastka”.  
 
Radni jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie zapis § 5 ust.1, 2 i 3. 
 
3.  § 12 ust.2.  
   „Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, uzaleŜniona jest od liczby 
   członków rodziny uprawnionego nauczyciela i wynosi miesięcznie” 
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    Są 3 wnioski:  wniosek Wójta,  wniosek nauczycieli oraz wniosek Komisji. 
Radny Piśniak – ja proponuję abyśmy nie dyskutowali  nad Ŝadnymi obniŜkami dodatku i 
utrzymali stawki z roku ubiegłego. Jest to mój wniosek  i chciałbym aby został poddany pod  
głosowanie. 
Radny Braliński – po co komisja oświaty zbierała się tyle razy, została   wypracowana opinia,   
jeŜeli  pod uwagę  przy głosowaniu nie są brane wnioski komisji.. 
Przewodnicząca Rady – proponuję przegłosować w pierwszej kolejności stawki najwyŜsze 
czyli wniosek radnego Piśniaka 
 
Za wnioskiem głosował 1 radny, przeciw było 10 radnych i 3 radnych wstrzymało się 
od głosu. 
 
Następnie przystąpiono do głosowania wniosku komisji Oświaty czyli obniŜenie o 50% 
stawek dodatku mieszkaniowego  jakie obowiązywały w roku 2007, tj. 30 zł przy jednej 
osobie w rodzinie, przy 2 osobach -  43 zł ,  przy 3 osobach 56 zł i 70 zł przy 4 i więcej 
osobach. 
 
Za wnioskiem Komisji Oświaty głosowało 14 radnych. 
 
Wójt Gminy -   Projekt  regulaminu wynagradzania nauczycieli   w takiej wersji jak dzisiaj 
został zaopiniowany oraz uwagami wniesionymi przez radcę prawnego zostanie przesłany do 
konsultacji ZNP. Po zaopiniowaniu wróci ponownie pod obrady Rady celem jego uchwalenia. 
 

P u n k t  12 
 

Ustalenie najni Ŝszego wynagrodzenia zasadniczego  
oraz warto ści jednego punktu dla ustalenia miesi ęcznych  

stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników  
zatrudnionych w placówkach o światowych  

 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – Zasady wynagradzania pracowników samorządowych 
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego określa 
Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. 
Miesięczne kwoty wynagrodzenia zasadniczego ustala się jako sumę najniŜszego 
wynagrodzenia zasadniczego oraz iloczynu liczby punktów, ustalonych dla poszczególnych 
kategorii w tabeli zaszeregowania. 
Przez najniŜsze wynagrodzenie zasadnicze rozumie się wynagrodzenie zasadnicze ustalone 
przez Radę Gminy w I kategorii zaszeregowania określone w tabeli miesięcznych kwot 
wynagrodzenia zasadniczego. 
Wartość jednego punktu w złotych ustala pracodawca w porozumieniu z Rada Gminy 
stosownie do sowich moŜliwości finansowych. 
Pani Kowalska -  najniŜsze wynagrodzenia od stycznia 2008 powinno wynosić 1126 zł. 
Pomimo zaproponowanych podwyŜek 10% dla obsługi  na 2008r niektórzy pracownicy bez 
kolejnej podwyŜki czyli wypłaty dodatku wyrównawczego tego wynagrodzenia nie osiągną . 
Były robione kalkulacje  gdzie płaca zasadnicza byłaby 1200 zł na 1 etat plus wysługa w 
zaleŜności od lat pracy. 
Następnie pani Kowalska przedstawiła projekt uchwały /zał.Nr 20/.  
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 w sprawie wynagrodzenia 
pracowników samorządowych zatrudnionych jednostkach organizacyjnych jednostek 
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samorządu terytorialnego określa  tabelę zawodów i zaszeregowanie do kaŜdego stanowiska 
oraz ilość punktów w danej grupie. 
Radny Piśniak Arkadiusz – przedstawił opinie komisji  /zał.Nr21/ 
Radny Szaniec -  uwaŜam, Ŝe powinny być określone parametry określające ile np. przypada 
na 1 sprzątaczkę metrów do sprzątania. W przedszkolu sprzątaczka oprócz sprzątania ma 
wiele innych prac jak np. przygotowanie posiłków oraz zmywanie naczyń. 
Wójt Gminy –  KaŜda szkoła ma swoją specyfikę i cięŜko jest wyliczyć  jakiś współczynnik . 
W jednej placówce jest większy metraŜ, w innej jest więcej dzieci a jeszcze w innej jest 
większy plac wokół budynku.  Moim zdaniem nie my powinniśmy decydować o tym ile 
pracownik będzie zarabiać a tylko dyrektor.  
Radny Piśniak – Popieram pana Wójta. Zrzućmy kto ile będzie zarabiał na barki dyrektorów 
poniewaŜ oni są pracodawcami. KaŜdy z dyrektorów ma do dyspozycji średnio 1200 zł plus 
wysługa lat. W takich kwotach dyrektorzy mają się obracać.  
Na posiedzeniu proponowałem aby budynek w Mokrsku, w którym mieści się przedszkole, 
gimnazjum i szkoła podstawowa był traktowany jako jeden. Dyrektorzy powinni usiąść razem 
i zdecydować, Ŝe pracownicy obsługi /palacz, konserwator/ są dla całego obiektu, poniewaŜ 
kucharka w przedszkolu gotuje dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej oraz 
nauczycieli. Pani dyrektor z przedszkola nie powinna się juŜ prosić aby konserwator ze szkoły 
przyszedł do przedszkola coś jej naprawić. 
 
Po dyskusji i wyjaśnieniach Przewodnicząca rady poprosiła Komisje Uchwał i Wniosków o 
przedstawienie projektu uchwały/zał.Nr…/ 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XVI/77/08 w sprawie ustalenia 
najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla 
ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników 
zatrudnionych w placówkach oświatowych 
 
 
 
 
 

P u n k t  13 
 

Uchwalenie planu pracy Rady Gminy  
oraz Komisji na 2008 rok  

 
Przewodnicząca Rady  przedstawiła propozycje planu pracy Rady Gminy na 2008rok  
Przewodniczący poszczególnych komisji przedstawili propozycje planów pracy komisji na 
2008 rok 
/Propozycje planów pracy Rady Gminy oraz komisji stanowią załącznik Nr…/ 
 
Rada Gminy Mokrsko podjęła jednogłośnie uchwałę  Nr XVI/78/08 w sprawie 
uchwalenia planu pracy Rady Gminy oraz Komisji na 2008 rok 

 
 
 

 
Cd.Punktu  6b  
 



 22 

Sekretarz Gminy – konsultowałem się telefonicznie  z panią Mroczek – radcą prawnym 
Twierdzi ona., Ŝe dobrze byłoby gdybyście Państwo radni przyjęli uchwałę w wersji jaka 
zaproponowana była w tekście, który otrzymaliście.  
Aby wprowadzić do uchwały dopisek,  to musi być czas na sprawdzenie czy moŜe być on 
zawarty w uchwale. Wówczas sprawa musiałaby być odłoŜona do najbliŜszej sesji. 
W przypadku nie podjęcia uchwały upowaŜniającej Wójta do podejmowania czynności 
związanych ze zbyciem, nabyciem czy wydzierŜawienia nieruchomości,  Rada Gminy 
kaŜdorazowo będzie na sesji rozpatrywać i podejmować w tej sprawie uchwały. 
Decyzja w tej sprawie naleŜy do radnych.  
 
Radni zdecydowali odłoŜyć temat do następnej sesji  przy jednym głosie przeciwnym. 
 

P u n k t  14  
 

Podjęcie uchwały w sprawie wyra Ŝenia zgody  
na nabycie nieruchomo ści   

 
 

Wójt Gminy -  w związku z tym, Ŝe uchwała nie została podjęta wnoszę o podjęcie przez 
Radę Gminy uchwały w sprawie nabycia działki Nr 1033/1 połoŜoną we wsi Mokrsko pod 
przepompownię  ścieków. 
Na gruncie prywatnym została postawiona przepompownia, która jest istotna ze względu na 
obecne i przyszłe plany związane z budową kanalizacji. Obecnie nie mamy prawa wejścia na 
działkę. 
/projekt uchwały pan Wójt odczytał, zał.Nr…/ 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XVI/79/08 w sprawie wyraŜenia zgody 
na nabycie nieruchomości. 

 
 

P u n k t  15 
 

Interpelacje, zapytania i wolne wnioski  
 

 
Pani Stanek –  Dotychczas Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  pokrywała 
koszty odbioru , transportu i spalania padłych zwierząt. Od tego roku rolnicy muszą 
uczestniczyć w kosztach odbioru. RównieŜ Gmina będzie płaciła za gotowość odbioru 
padliny. Do tej pory jeŜeli zgłosiliśmy, Ŝe gdzieś leŜy padnięty kot czy pies Gmina nie płaciła 
nic.   Koszty będą się kształtować od 3 zł do 60 zł w zaleŜności  jaka sztuka zwierząt padnie i 
ile będzie waŜyć.  
Mamy 2 oferty  firm. Jedna oferta Firmy „Danieluk”, która odbierałaby od rolników 
bezpłatnie /z tym Ŝe jest to umowa słowna/ Gmina musiała płacić 300 zł ryczałtu i oprócz 
tego od kaŜdej interwencji 100 zł.  
Druga firma „Farmutil”  nie chciała rozmawiać aby odbierać od rolników bez odpłatności. 
Proponuje 200 zł miesięcznie za gotowość/odbiór padłych psów, kotów i dzikich zwierząt/ 
oraz  za odbiór podrzuconych padłych zwierząt gospodarskich Urząd Gminy płaciłby na 
takich samych zasadach jak rolnik. 
  
Radni wyrazili opinię  aby zawrzeć umowę z firma „Farmutil” 
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Pani Przewodnicząca Rady  
– poinformowała, iŜ pan Franciszek Widera, objął mandat radnego Sejmiku Województwa 
   Łódzkiego w miejsce pana Marka Trzcińskiego. Jest on Przewodniczącym Komisji BudŜetu 
   i Finansów. 
  W kaŜdy poniedziałek od dnia 7 stycznia 2008 pełni dyŜury radnego w biurze polesko-
   senatorskim i Zarządu Powiatu PO w Wieluniu przy ul.Targowej 1 /budynek Cechu 
   Rzemiosł RóŜnych/ w godzinach od 10-13. 
- 4.02.2008 wpłynęło od pana Szańca Wojciecha kolejne pismo , które jest załącznikiem do 
   skargi z dnia 24 stycznia 2008r. /Treść pisma została odczytana i przekazana Komisji 
   Rewizyjnej/. 
Sekretarz Gminy -  przedstawił informacje o realizacji interpelacji zgłoszonych na 
poprzedniej sesji /zał.Nr …/ 
 
Radny Juszczak –  Droga na Dobijacz jest droga graniczną pomiędzy Gminą Praszka 
woj.opolskie, a gmina Mokrsko woj.łódzkie.  Rów znajdujący się przy tej drodze został 
zdewastowany i przyorany wraz ze skarpą przez rolników  z Wierzbia. Woda nie płynie 
rowem a drogą i ją niszczy.   
 
 

     P u n k t  15 
 

Zamkni ęcie obrad sesji  
 
 

Przewodnicząca Rady stwierdziła wyczerpanie się porządku obrad. Podziękowała wszystkim 
za udział w obradach i następnie zamknęła obrady XVI sesji Rady Gminy Mokrsko. 

 
 

 
Na dzisiejszej sesji zostały podjęte uchwały stanowiące integralną część protokółu: 
 
Lp. Nr uchwały W sprawie 

 
1. XVI/69/08 Ustalenia odpłatności za przygotowanie posiłków dla dzieci w 

przedszkolach na terenie Gminy Mokrsko 
2. XVI/70/08 Zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu oraz 

informacji o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za I 
półrocze 

3. XVI/71/08 Zmian do uchwały budŜetowej Nr XV/67/07 Rady Gminy z dnia 
28 grudnia 2007r 

4. XVI/72/08 Zmian w budŜecie Gminy na 2008r 
 

5. XVI/73/08 Przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki odpadami 
oraz raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Mokrsko za okres 2005-2006 

6. XVI/74/08 Przyjęcia Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Mokrsko 
 

7. XVI/75/08 Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2008 rok 
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8. XVI/76/08 Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 
rok 2008 

6. XVI/77/08 Ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości 
jednego punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w placówkach 
oświatowych 

10. XVI/78/08 Uchwalenia planu pracy Rady Gminy oraz komisji na 2008 rok 
 

11. XVI/79/08 WyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na powyŜszym protokół zakończono i podpisano.- 
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Protokółowała:                                                                             Przewodnicząca Rady Gminy 
 
Ewa Jędrzejak               Sabina  Sokół 
 
 
 
Protokół niniejszy obejmuje: 
1.Streszczenie przebiegu obrad sesji od strony 1 – 25 
Podjęte uchwały od strony 26 – 
3.Załączniki jak niŜej: 
 
Lp. Treść załącznika Ilość stron 

 
1. Informacja Wójta Gminy Mokrsko z działalności 

pomiędzy sesjami 
4 

2. Opinia Komisji w sprawie odpłatności za 
przygotowanie posiłków dla dzieci w przedszkolach 
na terenie gminy Mokrsko 

1 

3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia odpłatności za 
przygotowanie posiłków dla dzieci w przedszkolach 
na terenie gminy Mokrsko 

2 

4. Opinia Komisji w sprawie ustalenia zasad 
gospodarowania nieruchomościami 

1 

5. Informacja na temat ilości spraw rozstrzyganych 
dotychczas przez Wójta w ramach upowaŜnienia do 
zbycia, nabycia i obciąŜenia nieruchomości 
gruntowych oraz ich wydzierŜawienia lub najmu na 
okres dłuŜszy niŜ 3 lata na przestrzeni lat 2001-2007 

1 

6. Opinia Komisji w sprawie ustalenia stawki 
procentowej opłaty adiacenckiej wynikającej z 
budowy urządzeń infrastruktury technicznej 

1 

7 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki 
procentowej opłaty adiacenckiej wynikającej z 
budowy urządzeń infrastruktury technicznej 

1 

8. Projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania 
nieruchomościami 

2 

9. Opinia Komisji w sprawie projektu uchwały 
dotyczącej zakresu i formy informacji o przebiegu 
wykonania budŜetu gminy oraz informacji z 
wykonania planu finansowego instytucji kultury za 
pierwsze półrocze 

1 

10. Projekt uchwały w sprawie zakresu i formy 
informacji o przebiegu wykonania budŜetu oraz 
informacji z wykonania planu finansowego 
instytucji kultury za pierwsze półrocze 

1 

11. Projekt uchwały w sprawie zmian do uchwały 
budŜetowej Nr XV/67/07 Rady Gminy Mokrsko z 
dnia 28 grudnia 2007 rok 

1 
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12. Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy 
na 2008 rok 

1 

13. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki 
odpadami dla gminy Mokrsko 

20 

14. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska 
dla gminy Mokrsko za okres 2005-2006 

20 

15. Opinia Komisji w sprawie realizacji programu 
odpadami oraz raportu z realizacji programu 
ochrony środowiska dla gminy Mokrsko za okres 
2005-2006 

1 

16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z 
realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy 
Mokrsko za okres 2005-2006 oraz raportu z 
realizacji Programu ochrony Środowiska dla Gminy 
Mokrsko za okres 2005-2006 

1 

17. Program usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu gminy Mokrsko 

25 

18. Opinia Komisji w sprawie programu usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 
gminy Mokrsko 

1 

19. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z 
terenu gminy Mokrsko 

1 

20. Opinia Komisji w sprawie Gminnego Programu 
profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Gminnego programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2008r 

1 

21. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2008 rok 

6 

22. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008 

4 

23. Opinia Komisji w sprawie regulaminu 
wynagradzania nauczycieli 

1 

24. Opinia Komisji w sprawie wynagrodzenia 
pracowników obsługi placówek oświatowych 

1 

25. Projekt uchwały w sprawie najniŜszego 
wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników 
obsługi 

1 

26. Propozycje do planu pracy Rady Gminy oraz 
Komisji 
 

 

27. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy 
Rady Gminy oraz Komisji na 2008 rok 

1 

28. Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na 
nabycie nieruchomości 

1 

29. Informacja o realizacji interpelacji zgłoszonych na 
poprzedniej sesji 

 

 
 


