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P R O T O K Ó Ł  Nr XVII/08 
 
 
z sesji Rady Gminy Mokrsko odbytej w dniu 7 marca 2 008 roku w sali 
konferencyjnej Urz ędu Gminy pod przewodnictwem pani Sabiny Sokół –
Przewodnicz ącej Rady 
 
 
Ustalona liczba radnych - 15 
Faktyczna liczba radnych - 15 
Liczba radnych obecnych na sesji - 13 
 
Radni Rady Gminy obecni na sesji: 
1.Braliński Zbigniew 
2.Grześlak GraŜyna 
3.Juszczak Jan 
4.Kmiecik Jan 
5.Majtyka Grzegorz 
6Piśniak Arkadiusz 
7.Podyma Zbigniew 
8.Rzepka Wiesław 
9.Słowik Zdzisław 
10.Sokół Sabina 
11.Strózik Teresa 
12.Szaniec Wojciech 
13.Wolna Genowefa 
 
Radni nieobecni na sesji: 
1.Gładysz Irena 
2.Mielczarek Marek 
 
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 
1.Tomasz Kącki - Wójt Gminy 
2.Urbaniak Wacław - Sekretarz Gminy 
3.Nagła Renata - Skarbnik Gminy 
4.Beata Marczak - inspektor w UG 
5.Jolanta Gardyan - Kierownik GOPS w Mokrsku 
6.Arkadiusz Gmur - inspektor w UG 
7.Stanek Małgorzata - inspektor w UG 
8.Ciura ElŜbieta - sołtys sołectwa Mątewki 
9.Braliński Stanisław - sołtys sołectwa Motyl 
10.Czart Wiesława - sołtys sołectwa Chotów 
11.Szkudlarek Zbigniew- sołtys sołectwa Komorniki 
12.Ptak GraŜyna - sołtys sołectwa Jasna Góra 
13.Komor Danuta - sołtys sołectwa Mokrsko II 
14.Olejnik-Strózik Anna- redaktor Kulis Powiatu 
 
Ogółem w obradach XVII sesji udział wzięło27 osób. 
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Porządek obrad sesji: 
 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 
2.Ustalenie porządku obrad 
3.Przyjecie protokółu z XVI sesji Rady Gminy 
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
5.Informacja Wójta Gminy o działalności pomiędzy sesjami 
6.Uchwalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli 
7.Zatwierdzenie Planów Odnowy Miejscowości 
8.Zatwierdzenie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mokrsko 
9.Zmiany w statucie GOPS w Mokrsku 
10.Zaopiniowanie projektu Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie Obszaru 
     Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Prosny 
11.Zmiany w budŜecie gminy na 2008 rok 
13.Podjęcie uchwał w sprawie: 
     a/zasad gospodarowania nieruchomościami 
     b/wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości w OŜarowie 
     c/wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości w Krzyworzece 
     d/wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dzierŜawy z dotychczasowym 
        dzierŜawcą 
     e/wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym gruntu 
       działki oznaczonej ewidencyjnie Nr 820/2 połoŜonej w Krzyworzece 
14.Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Mokrsko 
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 XVII 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 – przedstawiła porządek obrad sesji, jaki został 
przesłany radnym łącznie z zaproszeniem na sesję. Następnie zwróciła się z zapytaniem czy 
do porządku sesji są uwagi. 
Wójt Gminy – Wpłynęła prośba od sołtysów odnośnie zwiększenia ich uposaŜenia 
wynikającego z pracy sołtysa. Proponuję dyskusję na ten temat w punkcie  „Zapytania i wolne 
wnioski”. 
PoniewaŜ jutro jest  8 marca Dzień Kobiet proponuję przed rozpoczęciem realizacji porządku 
sesji   wprowadzić małą, miłą uroczystość wręczenia kwiatów wszystkim kobietom, które są 
radnymi i sołtysami. 
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Radny Majtyka -  proponuję w punkcie 7 porządku  sesji „Zatwierdzenie Planów Odnowy 
Miejscowości  omówić kolejność składania wniosków z poszczególnych miejscowości. 
Pierwotnie było mówione, Ŝe w jednym naborze moŜna składać 3 wnioski. Obecnie jedna 
instytucja moŜe złoŜyć tylko 1 wniosek. Aby zwiększyć nasze szanse,  naleŜałoby ustalić 
zasady składania wniosków. 
Przewodnicząca Rady – wydaje mi się, Ŝe nie ma potrzeby zmiany porządku obrad sesji. Tą 
sprawę moŜemy omówić przy zatwierdzaniu Planów Odnowy Miejscowości. 
Radny Majtyka – ja złoŜyłem wniosek i proszę go przegłosować 
Wójt Gminy – wydaje mi się, Ŝe radnemu Majtyce chodzi o:  
- ustalenie które projekty z  danej miejscowości składane będą w ramach programu „Plany 
  Odnowy Miejscowości”. 
- moŜliwość składania wniosków nie tylko przez 1 organ tj. Urząd Gminy, ale równieŜ przez 
   inne instytucje jak np. biblioteka, straŜ. czy stowarzyszenie zwiększając w ten sposób 
   szanse na  pozyskanie  środków. 
- ustalenie kolejności  składania wniosków oraz co się stanie, gdy jakiś wniosek nie przejdzie.  
  Czy zostanie odłoŜony a/a, czy przygotowujemy kolejny wniosek, który wymaga projektów, 
   planów. 
Przewodnicząca  - na dzień dzisiejszy nie wiemy od kiedy mają być składane wnioski. Na 
dzisiejszej sesji powinniśmy zatwierdzić Plany Odnowy Miejscowości, poniewaŜ były one 
przedstawiane na zebraniach wiejskich we wszystkich miejscowościach. Na posiedzeniu 
komisji  moŜemy podjąć dyskusję na temat zasad składania wniosków. Dzisiejszy porządek 
sesji jest dość obszerny, jest 16 punktów. UwaŜam, Ŝe ten temat powinniśmy odłoŜyć do 
następnej sesji poniewaŜ sprawa  nie jest przygotowana.  
Radny Majtyka -  wobec powyŜszego proponuję w punkcie 7 zatwierdzić Plany Odnowy 
Miejscowości, a zasady składania wniosków  omówić na najbliŜszych komisjach. 
 
Rada Gminy  porządek obrad XVII sesji przedstawiony przez Przewodniczącą Rady 
Gminy przyjęła. 
 

 
P u n k t  3 

 
Przyjęcie protokółu z XVI sesji Rady Gminy.  

 
 
Protokół z XVI 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  Podymę Zbigniewa 
2.radnego  Piśniaka Arkadiusza 
3.radnego Bralińskiego Zbigniewa 
 
Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków Rada przyjęła. 



 4 

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/ 
 
Dyskusja: 
Radny Piśniak  
-  czy zakup działki w Chotowie  związany jest z planowanym obiektem sportowym? 
-  czy był juŜ  odbiór malowania parkietu  na salach gimnastycznych w szkołach ? 
Wójt Gminy 
- Jest prośba mieszkańców Chotowa, którzy zabiegają o utworzenie kompleksu sportowego, 
   aby wykupić działkę, na której znajduje się sklep p.Sieradzkiego Zwróciliśmy się do niego z 
   pismem czy jest zainteresowany sprzedaŜą  nieruchomości. Pan Sieradzki wyraził zgodę na 
  sprzedaŜ i podał kwotę 90 tys.zł. Wystąpiliśmy do niego z  zapytaniem czy wyrazi zgodę na 
  sprzedaŜ nieruchomości za cenę wyszacowaną przez biegłego. 
  Ta działka nie jest jednak w 100% wymagalna aby obiekt sportowy w przyszłości powstał. 
- odbiór  malowania parkietów na salach gimnastycznych w szkołach juŜ był.  Wnieśliśmy     
   uwagi , Ŝe  lakier nie jest taki jak być powinien. Parametry lakieru jakie zostały nam 
   przedstawione są prawidłowe.  Okazuje się jednak, Ŝe powierzchnie są dalej śliskie. Trwają 
   uzgodnienia jak zrobić aby lakier był bezpieczny. 
Radny Piśniak – W imieniu nauczycieli i uczniów zabiegałem aby poprawić jakość parkietu z 
przed ferii. Po malowaniu stan nawierzchni na hali jest jeszcze gorszy. Jest tak ślisko, Ŝe cud, 
Ŝe nie doszło do Ŝadnego wypadku  To co się dzieje na sali, to jest tragedia. 
Firma, która malowała salę twierdzi, Ŝe lakier posiada wszystkie atesty i jest przeznaczony na 
sale sportowe. Być moŜe  był błąd technologiczny polegający na utwardzeniu lakieru.  
Podobno jest specjalny lakier, który kosztuje 48 zł za 1 litr. Trzykrotne malowanie sali w 
Mokrsku kosztowałoby około 6 tys.zł. Jest jednak  problem, Ŝe nie moŜna tego lakieru kłaść 
na to co jest juŜ  połoŜone.  
W tej sytuacji zajęć sportowych,  pozalekcyjnych  z uczniami czy przez LZS nie moŜna 
prowadzić na hali. Ustaliliśmy  z nauczycielami wf, Ŝe odwołamy zajęcia na sali, gdyŜ nikt 
nie chce ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki. 
W związku z tym mam pytanie do p.Wójta, co z tą sprawą zrobić. Czy firma w ramach 
reklamacji pokryje koszty ponownego malowania. Firma, z którą się kontaktowaliśmy jest w 
stanie wykonać robotę za 16-18 tys.zł. 
Taka sytuacja jak w Mokrsku jest równieŜ w szkole w OŜarowie. Rozmawiałem na ten temat  
z p.Trzewikiem, który prowadzi tam  zajęcia wf . Nie wiem jak wygląda sytuacja w Szkole w 
Krzyworzece.  
Radny Szaniec – czy jest juŜ zapłacony rachunek.  Szkoda, Ŝe na kawałku podłogi nie zostało 
sprawdzone czy ten lakier się nadaje do malowania podłogi.  Na sale musi być lakier 
antypoślizgowy, gdyŜ  upadek moŜe skończyć się nawet śmiercią. Ktoś chce tanim kosztem 
zarobić  pieniądze. Niech zadanie kosztuje droŜej, ale powinno być zrobione dobrze i 
solidnie. 
Pani Skarbnik   - rachunek nie jest jeszcze zapłacony. 
Pani Przewodnicząca – ile firm przystąpiło do przetargu, czy Autosprzęt wykonywał zadanie 
w formie zlecenia? 
Wójt Gminy –  Urząd Gminy szukał wykonawcy. Nie znaleźliśmy innej firmy poza Auto- 
Sprzętem, która  podjęłaby się wykonania tego zadania. Z dokumentów jakie nam 
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przedstawili wynika, Ŝe powinno być dobrze, okazuje się, Ŝe jest inaczej. Ze swej strony 
monitujemy w firmie, ale jak się sprawa zakończy nie wiem. Póki im  nie zapłacimy to 
sprawa jest dla nas pozytywna.  Szkoda, Ŝe po fakcie dopiero okazuje się, Ŝe moŜna było 
prace wykonać inaczej.  
Radna Strózik – czy ktoś nadzorował budowę drogi na Słoniny. JeŜeli dojdzie do wykupu 
działek, czy będzie płacił Urząd Gminy. 
Wójt Gminy – Z  posiadanej wiedzy wiem, Ŝe  fragment drogi, który idzie od OŜarowa prosto 
i następnie skręca przed Stanisławowem był na tyle duŜy, Ŝe parametry drogi się zmieściły. 
Jeśli chodzi o pozostały obszar to firma, która wykonywała prace zgłaszała, Ŝe są 
niezgodności z planem drogi. Ówczesne władze podjęły jednak decyzję aby prace 
kontynuować. Część kosztów firma Larix postanowiła wziąć na siebie /za podział 
geodezyjny/, Urząd Gminy ma pokryć  koszty wykupu działek. Większość osób wyraziła 
wolę odstąpienia działki bezpłatnie. Jest kilka osób, które chciałyby otrzymać jakąś 
gratyfikację. Jest jedna duŜa działka  o pow.12 arów, za którą będziemy musieli zapłacić 3 
tys.zł. 
Radny Majtyka   -   Byliśmy z p.Wójtem  na posiedzeniu ZGZW, gdzie wyszła sprawa 
zakupu akcji Telekomunikacji ZG przez Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej. Syndyk Masy 
Upadłościowej  Polmajku ogłosił przetarg i Zarząd ZGZW podjął decyzje aby przystąpić do 
przetargu. Zostało wpłacone wadium i miał być zaciągnięty kredyt. ZGZW nie ma jednak 
zabezpieczenia do zaciągnięcia kredytu. Aby zabezpieczyć kredyt została podwyŜszona 
składka członkowska do 3 zł.  Ja z panem Wójtem nie byłem za tym aby kupować akcje. 
Sprawa jednak została przegłosowana.  Jeśli nie zapłacimy składki będzie się to wiązało z 
wystąpieniem ze Związku. 
Radny Szaniec – w naszym przypadku jest to kwota 16,5 tys.zł. 
Przewodnicząca Rady – na podstawie czego Rada ma podjąć decyzję o zapłaceniu składki w 
wysokości 3 zł od 1 mieszkańca. Czy mamy na to jakiś dokument. 
Pani Skarbnik – mamy uchwałę Zgromadzenia ZG ZW. Rada Gminy wypowiada się w tej 
sprawie poprzez dokonanie odpowiednich zapisów w uchwale zmieniającej budŜet na rok 
2008. 
Radna Grześlak – jak pozostaniemy przy składce 1 zł, to czy musimy wystąpić ze Związku. 
Jakie z tego tytułu poniesiemy straty. 
Wójt Gminy – patrząc na działalność Związku i  co wynika z informacji pokontrolnej RIO,  to 
Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej od jakiegoś czasu nie spełnia swojego postulowanego 
kierunku działań na rzecz danej społeczności. Kiedyś takimi działami była budowa telefonów, 
załoŜenie radia. Spółki, które powstały są obecnie  spółkami komercyjnymi i rządzą się same. 
Na dzień dzisiejszy najbardziej wartościową spółką bez Ŝadnych obciąŜeń i zobowiązań jest 
Radio Ziemi Wieluńskiej. Jest to wartość co najmniej około 2 mln.i jest to majątek Związku 
Gmin Ziemi Wieluńskiej.  Jeśli wystąpimy  ze Związku to tych pieniędzy moŜemy nie 
uzyskać. Na dzień dzisiejszy nie wiem czy radio zostanie kiedyś sprzedane, ale moŜe taka 
sytuacja nastąpić.  
Nie byłem orędownikiem zakupu akcji Telekomunikacji Związku Gmin. Na wiele pytań nie 
udaje mi się otrzymać odpowiedzi. Ogólnie moŜna powiedzieć, Ŝe Związek Gmin chce 
uratować firmę przed rozdrobnieniem jej przez syndyka. Wydaje mi  się, Ŝe jeŜeli 
Telekomunikacja Związku Gmin byłaby dochodowa i przyszłościowa to Telekomunikacja TP 
powinna ją kupić i przejąć. 
Były ogłoszone 2 przetargi, do których nikt nie przystąpił. Obecnie jest ogłoszony 3 przetarg 
na  wartość nominalną akcji. / tj.3.264 akcji /. Jeśli 3 przetarg nie doszedłby do skutku to 
syndyk moŜe obniŜyć jeszcze wartość akcji  albo zacząć rozprzedawać spółkę, w tym równieŜ 
zacząłby rozprzedawać Telekomunikację ZG. Telekomunikacja Związku Gmin warta jest 



 6 

ogólnie ponad 10 mln zł. Roczne obroty sięgają 2,5 mln zł.. Wypracowany zysk 2 lata temu  
wynosił 500 tys. zł, ale 2007r ze wstępnych analiz wynika, Ŝe wynosi minus 3 tys.zł. 
Związek Gmin powinien   wyzbyć się wszystkich spółek / Radio Media Ziemi Wieluńskiej 
100% udziałów, TZG  36% udziałów , Eko-Energia 9%, LUMEN…./. Jest to jakiś majątek  i  
pieniądze z jego sprzedaŜy  mogły  by być przeznaczone na jakieś wspólne działania. 
Będąc przez rok w Zarządzie ZGZW  nie udało nam się wypracować wspólnych działań. 
Od jakiegoś czasu Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej  interesuje się działalnością 
gospodarczą.  
ZałoŜeniem zakupu  akcji Telekomunikacji ZG było, skupienie w ręku Związku Gmin  100% 
akcji i następnie ich sprzedaŜ. Czy znajdzie się na nie szybko kupiec, trudno powiedzieć. 
Chcę równieŜ powiedzieć, Ŝe TZG ma zobowiązania warte 4,5 mln zł, czyli prawie 50% 
posiadanych swoich aktywów i pasywów, które musi spłacić.  
Na dzień dzisiejszy sprawa wygląda tak:  ZGZW wydał 70 tys.zł na wadium, które 
przepadnie jeśli odstąpi od przetargu. W tej chwili jest to ratowanie wydanych 70 tys.zł. 
Dalsze działanie wiąŜe się z zaciągnięciem kredytu przez Związek Gmin na zakup akcji.  
PodwyŜszenie składki do 3 zł w tym roku potrzebne jest na zapłacenie w tym roku odsetek od 
zaciągniętego kredytu oraz  danie gwarancji bankowi, Ŝe kredyt będzie spłacany. 
Kupując akcje Telekomunikacji ZG, Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej będzie miał 100% 
udziałów. Decydować wówczas moŜe o składzie Zarządu, ma wpływ na wybór Prezesa, Rady 
Nadzorczej, firma moŜe działać inaczej.  Na zakup akcji  zaciągnięty zostanie kredyt w 
wysokości 633 tys.zł.  
Radny Szaniec – ile lat płaci Gmina składki do Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej i jakie ma z 
tego korzyści. Wiem, Ŝe niektóre Gminy wystąpiły ze Związku. 
Przewodnicząca Rady -    Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej powstał  około 15 lat temu. 
Wójt Gminy – patrząc na misje Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej to pewne rzeczy  które 
powstały  przenoszą się na komercjonalizm. Utworzenie Radia pozwala na korzystanie przez 
Gminę za darmo z usług radia. Powstanie spółki Lumen, która zajmuje się remontem 
oświetlenia  wprowadziło konkurencję na rynek.  Konkurencja spowodowała, Ŝe Zakład 
Energetyczny w Wieluniu zaczął inaczej podchodzić do tych spraw. Spółka Eko-energia 
miała produkować biopaliwa. Na dzień dzisiejszy sprawa jest juŜ nieaktualna. TZG  
wprowadziła konkurencję na rynek  i stworzyła moŜliwość załoŜenia telefonów. 
KaŜda z tych spółek moŜe istnieć niezaleŜnie. JeŜeli coś się z nimi stanie, to my nic na tym 
nie tracimy, mamy tylko stratę moralną. JeŜeli Związek Gmin kupi  TZG  to pojawiają się juŜ 
zobowiązania finansowe, lub teŜ zyski jeŜeli TZG będzie wpłacało duŜą dewidentę. 
Gdyby nastąpiła decyzja ze strony Zarządu i Zgromadzenia ZGZW, Ŝe sprzedany zostanie 
cały majątek , to  w momencie sprzedaŜy  Związek Gmin jako właściciel otrzymuje konkretne 
pieniądze do swojego budŜetu. KaŜda z gmin naleŜąca do Związku moŜe z nich skorzystać, 
ale musiałby być opracowany wspólny program działania.    
Radny Szaniec – czy gmina Wieluń naleŜy do Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej? Czy któraś 
z gmin  juŜ wpłaciła  tą wyŜszą składkę? 
Wójt Gminy – Do Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej naleŜało kiedyś 15 gmin. Na dzień 
obecny pozostało 6 gmin tj.Skomlin, Mokrsko, Biała, CzarnoŜyły, Lututów i Pątnów.  
Nasza gmina wpłaciła składkę w wysokości 1 zł od 1 mieszkańca, która była niezbędna do 
wpłacenia wadium. Reszta składki jest na zapłacenie odsetek /47 tys.zł/ od zaciągniętego 
kredytu  i trzeba je wpłacać systematycznie. 
Mówi się, Ŝe składka w wysokości 3 zł jest tylko na ten rok. Nie mogę jednak zagwarantować 
co będzie w przyszłym roku.  
Radny Szaniec -    jakie wynagrodzenie otrzymuje Przewodniczący  oraz członkowie Zarządu 
ZGZW, czy jest to funkcja społeczna ? 
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Wójt Gminy - dieta członka Zgromadzenia wynosi 100 zł, członka Zarządu 161 zł, 
Przewodniczący  otrzymuje podwójną dietę członka Zarządu. Jest jeszcze zatrudniona 
księgowa. 
Na dzień dzisiejszy nie zostały wypracowane wspólne działania. KaŜda gmina ma swoje 
priorytety. 
 
Więcej zapytań ani uwag do sprawozdania nie było 
 
Sprawozdanie  z działalności Wójta Gminy pomiędzy sesjami zostało przyjęte 

 
 

P u n k t   6 
 

Uchwalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli  
 

 
Głos zabrał Sekretarz Gminy – Wacław Urbaniak 
Regulamin wynagradzania nauczycieli omawialiśmy b.dokładnie na wcześniejszych 
spotkaniach. Ustalenia, które były na ostatniej sesji zostały uwzględnione w projekcie 
regulaminu jaki radni otrzymali. Tej samej treści regulamin został 19 lutego omówiony i 
przedyskutowany oraz uzgodniony z Przewodniczącym Powiatowego Zarządu Oddziału ZNP 
p. Andrzejem Jaźwiec ./ Treść uzgodnienia została odczytana , zał.nr 2/ 
W związku z powyŜszym proponuję przyjęcie regulaminu oraz podjęcie  uchwały w tej 
sprawie. 
Radny Piśniak –  
- czy pan Jaźwiec miał jakiekolwiek uwagi do punktów, które zostały zmienione w 
regulaminie 
- § 4 projektu uchwały mówi, Ŝe uchwała wchodzi w Ŝycie z mocą obowiązującą od 1 
   stycznia 2008 roku, a dodatek mieszkaniowy naliczany był przez 2 m-ce po staremu. Co     z 
   tą kwota, która jest róŜnicą. 
Pani Renata Nagła – Skarbnik Gminy 
- składniki wynagrodzenia, które ulegają podwyŜszeniu obowiązują od 1 stycznia 2008 roku i 
   będą wypłacone z wyrównaniem. Natomiast składniki wynagrodzenia  tj.dodatki socjalne 
   zostaną naliczone w nowej wersji 2 tygodnie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
   Województwa Łódzkiego. Nie będą mieć nauczyciele minusowane róŜnicy pomiędzy 
   pobieranymi obecnie a uchwalonymi dodatkami mieszkaniowymi  i wiejskimi 
- Pan Jaźwiec miał jedynie uwagę do zapisu, którego nie zmienialiśmy tj dodatku za 
   wychowawstwo klas. Wnioskował abyśmy chociaŜ o 5 zł podwyŜszyli ten dodatek. 
Wójt Gminy –  stwierdzeniem pana Jaźwieca było, Ŝe musi być coś zmienione oprócz tego co 
jest zapisane w projekcie regulaminu. 
Ja twierdziłem, podobnie jak na komisjach,  Ŝe lepiej jest obecnie obniŜyć niektóre dodatki 
niŜ stanąć przed problemem likwidacji jakiejś szkoły. 
Chcę nadmienić, Ŝe p.Jaźwiec był b.zdziwiony, Ŝe jest jeszcze szkoła w Chotowie. 
 
PoniewaŜ nikt więcej nie zechciał zabrać głosu Przewodnicząca Rady poprosiła o 
przegłosowanie, kto jest za tym aby uchwalić regulamin wynagradzania nauczycieli w  wersji 
jaka otrzymali radni oraz podjęciem w tej sprawie uchwały.  /zał.nr 3/ 
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Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XVII/80/08 w sprawie uchwalenia 
regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Mokrsko. 

 
 

P u n k  t  7 
 

Zatwierdzenie Planów Odnowy Miejscowo ści  
 

Wójt Gminy -  Będąc w Łodzi na Konferencji dotyczącej e-urząd byłem w Urzędzie 
Marszałkowskim aby dowiedzieć się czegoś na temat PROW. Okazuje się , Ŝe  17 kwietnia – 
data składania wniosków moŜe być niespełniona. Termin przesuwa się na koniec kwietnia a 
moŜe nawet początek maja. 
Istotną rzeczą przy składaniu wniosków są kryteria ogólne jak np. dochód na 1 mieszkańca, 
stopa bezrobocia, które decydują,  Ŝe wniosek przechodzi do dalszego rozpatrywania. 
Wniosek powinien uzyskać minimum 3 punkty. Proces składania wniosków ma trwać 3 m-ce 
plus 14 dni na jego  uzupełnienie. Do wniosku muszą być załączone wszystkie dokumenty 
łącznie z pozwoleniem na budowę. Brak jakiegokolwiek dokumentu dyskwalifikuje wniosek 
ewentualnie moŜe znaleźć się na liście rezerwowej.  
Nasza gmina jako jedna z pierwszych ma opracowane Plany Odnowy Wsi w tej ilości. Są to 
realistyczne załoŜenia na bazie wniosków zgłoszonych przez rady sołeckie, sołtysów i 
radnych./ zał.Nr 4, 5,6,7,8,9/ 
Radny Majtyka  - pan Wójt wspomniał o punktach jakie musi uzyskać wniosek aby został 
przyjęty do dalszego rozpatrywania. Czy punkty naliczane będą w skali wsi, gminy czy 
województwa. 
pani Marczak Beata –  
Kryterium dochodowe obliczane będzie w skali gminy. Kryterium bezrobocia będzie liczone 
w skali powiatu.  Na tym tracimy, będziemy  mieli 0 punktów, poniewaŜ  bezrobocie  w 
powiecie wieluńskim jest jedno z  najniŜszych w woj.łódzkim. Ma być jeszcze kryterium 
regionalne za które mają być przyznawane 2 punkty. Urząd Marszałkowski jako instytucja 
zarządzająca jeszcze go nie określiła na dzień dzisiejszy.  
Jest jeszcze 1 punkt za obniŜenie dofinansowania poniŜej 50%.  Kryteria te  dotyczą projektu 
Odnowy Wsi. Przy działaniu „Podstawowe usługi” są dodatkowe punkty za stopień  z 
wodociągowania gminy czy  z kanalizowania .  
Przewodnicząca Rady  -  we wszystkich miejscowościach były przedstawiane Plany Odnowy 
Wsi. We wszystkich sołectwach były pozytywne opinie zebrania wiejskiego na ten temat. 
Jeśli udałoby się uzyskać środki pomocowe i  wykonać to co jest ujęte w planach Odnowy 
Wsi mieszkańcy byliby b.zadowoleni. 
Dyskusja: 
Radny Braliński – Prawie wszystkie miejscowości mają opracowane Plany Odnowy Wsi. 
Mam prośbę aby Plany Odnowy Wsi zostały opracowane równieŜ dla tych małych sołectw. 
Pani Marczak –  Brak Planu Odnowy Wsi  dla małych miejscowości nie wynika z faktu, Ŝe te 
miejscowości są najmniejsze. Jest tylko problem czasowy. Na miesiąc kiedy odbywały się 
zebrania wiejskie, nie byliśmy w stanie przygotować wszystkich planów. Jeśli byłaby 
moŜliwość pozyskania środków, to nigdy blokadą nie będzie brak POM-u, taki dokument 
zostanie stworzony. Na następny rok na zebranie wiejskie zostaną przygotowane brakujące  
Plany Odnowy Miejscowości. 
Na dzień dzisiejszy zgodnie z uzyskaną informacją z Urzędu Marszałkowskiego do działania 
Odnowa Wsi  ma być w tym roku ogłoszony tylko 1 konkurs. W ramach tego konkursu 1 
instytucja moŜe złoŜyć 1 wniosek. Tych wniosków z terenu gminy moŜe być  nie skończona 
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ilość, poniewaŜ wnioski mogą złoŜyć jednostki organizacyjne Gminy, organizacje 
pozarządowe, parafie itd. 
Radny Kmiecik Jan - przedstawił opinię wspólnych Komisji./zał.4/ 
Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie 
projektów uchwał./zał.Nr 5,6,7,8,9,10/ 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwały: 
-  XVII/81/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości dla Sołectwa 
   Komorniki na lata 2008-2015 
- XVII/82/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości OŜarów na lata 
   2008-2015 
- XVII/83/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chotów na lata 
  2008-2015 
- Nr XVII/84/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Słupsko na lata 
  2008-2015 
- Nr XVII/85/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krzyworzeka 
  na lata 2008-2015 
- Nr XVII/86/88 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mokrsko na 
  lata 2008-2015 
 
 

 
 

P u n k t  8 
 

Zatwierdzenie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mokrsko  
 
 
Przewodnicząca Rady – Plan Rozwoju Lokalnego jest to nowy dokument na lata 2008-2015. 
Jest on otwarty i zmiany mogą być wprowadzane. Na komisjach temat był omawiany szeroko, 
w związku z powyŜszym proszę o opinie Komisji./wyciąg z Planu Rozwoju Gminy na lata 
2008-2015 stanowi zał.Nr 11/ 
Radny Kmiecik Jan – przedstawił opinię zbiorczą Komisji/ zał.Nr 12/ 
Wójt Gminy – Plan Rozwoju Lokalnego gminy Mokrsko zawiera wszystko co chcielibyśmy 
aby było zrealizowane w latach 2008-2015.  Dobrze, Ŝe na komisjach będziemy dyskutować  
na temat zasad składania wniosków oraz priorytetów zadań zawartych w Planach Odnowy 
Wsi. 
Realizacja Planu Rozwoju Lokalnego podobnie jak kaŜdego z POM-ów uzaleŜniona jest nie 
tylko od naszych moŜliwości budŜetowych ale przede wszystkim od pozyskania środków 
zewnętrznych.  
Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie projektu uchwały /zał. Nr 13/ 
 
Rada Gminy Mokrsko podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XVII/87/08 w sprawie 
uchwalenia  Planu Lokalnego Rozwoju Lokalnego Gminy Mokrsko 
na lata 2008-2015. 
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P u n k t  9 

 
Zmiany w statucie GOPS w Mokrsku  

 
Głos zabrała pani Jolanta Gardyan – Kierownik GOPS, przedstawiła propozycje zmian w 
statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej . 
Radny Juszczak Jan – przedstawił opinię wspólnych Komisji Rady w sprawie zmian w 
statucie GOPS./zał.Nr 14/ 
PoniewaŜ głosów w dyskusji nie było Przewodnicząca Rady poprosiła Komisje Uchwał i 
Wniosków o przedstawienie projektu uchwały.  /zał.Nr 15/ 
 
Rada Gminy Mokrsko podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XVII/88/08 w sprawie zmiany 
Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku. 
 
Pani Jolanta Gardyan – Kierownik GOPS  zwróciła uwagę, Ŝe na terenie gminy nie ma 
budynku socjalnego, który byłby bardzo  przydatny. Za pobyt mieszkańców naszej gminy w 
takich domach pomocy musimy płacić z budŜetu gminy, /np.za pobyt  matki z dwójką dzieci 
w Domu Samotnej Matki w Turowie  płacimy  400 zł miesięcznie,  dopłacamy równieŜ do 
pobytu 3 osób  w Domach Pomocy Społecznej/.  W ub.roku zapłaciliśmy 36 tys.zł., a w tym 
roku na pewno kwota będzie większa. Są moŜliwości pozyskania środków, ale musi znaleźć 
się lokal. 
Radna Grześlak – czy było analizowane, Ŝe jak powstanie taki dom to będzie dla nas taniej 
niŜ jest obecnie. 
Wójt Gminy  -  Są tutaj  dwie sprawy. Pierwsza to pokrywanie kosztów pomocy osobom, 
które znalazły się w Domach Pomocy Społecznej. Druga to taka, Ŝe mogą zdarzyć się 
sytuacje losowe czy inne / np.awantury domowe/ i jakaś osoba nie ma się gdzie podziać.  
Potrzebny byłby jakiś budynek, w którym mogło powstać kilka mieszkań socjalnych. Nie 
mają to być super mieszkania, ale spełniające minimum /mała kuchnia, pokój i łazienka/.  
Byłoby to być mieszkania przejściowe, które GOPS przydzielałby na jakiś okres na zasadzie 
kontraktu. 
W zasobach mieszkaniowych nie mamy budynków, które nadawałyby się na ten cel. Istnieje  
moŜliwość wykupienia i zaadaptowania budynku gdzie były kiedyś pomieszczenia biurowe  
SKR. MoŜna byłoby tam 2 czy 3 mieszkania socjalne stworzyć. Na powstanie budynku 
socjalnego pieniądze moŜemy otrzymać, natomiast na utrzymanie nie.  
Ktoś kto ma problemy czasowe mógłby zamieszkać w takim domu.  
  

 
 

P u n k t  10 
 

Zaopiniowanie projektu Rozporz ądzenia Wojewody Łódzkiego  
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina rze ki Prosny  

 
Przewodnicząca Rady – sprawa była omawiana na posiedzeniu wspólnych komisji.  Linia 
obszaru chronionego została przesunięta i jest poprowadzona po obrzeŜach lasu. Na 
komisjach radni wyrazili ponownie wątpliwości odnośnie przebiegu granic terenu uznanego 
za Obszar Chroniony Krajobrazu Dolina Rzeki Prosny  
Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji . 
Radny Juszczak Jan -  przedstawił opinię wspólnych komisji ./zał. Nr 16/. 
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Przewodnicząca Rady – na posiedzenie Rady chcieliśmy zaprosić pana Kobierzyckiego, który 
udzieliłby nam odpowiedzi na wszystkie nasze wątpliwości i uwagi. Nie mógł  jednak   
dzisiaj przyjechać. Wyraził chęć spotkania się z komisją  w najbliŜszy  poniedziałek o 
godz.12.  
Na dzisiejszej sesji po raz kolejny nie podejmiemy uchwały. Chcemy ustalić  przebieg granic 
obszaru chronionego w taki sposób aby wszyscy byli zadowoleni i aby nie kolidował  w 
Ŝadnej zabudowie. 
Radny Braliński – Obszar chroniony Dolina Rzeki Prosny najbardziej obejmuje swym 
zasięgiem  tereny Motyla i Lipia. W związku z tym proponuję na spotkanie zaprosić 
zainteresowanych rolników z Motyla , Lipia, Słonin i Banasi, którzy chcieliby  rozwijać 
swoje gospodarstwa. 
Wójt Gminy – Na obszarze chronionym są pewne ograniczenia ale nie spowodują one 
całkowitego zakazu rozwoju gospodarstw. Odpowiedź jaką otrzymaliśmy  na nasze postulaty 
i zapytania wiele spraw juŜ wyjaśnia, nie mniej uwaŜam, Ŝe  Komisja Rolnictwa  i 
zainteresowani radni powinni spotkać się  z p.Kobierzyckim i podyskutować na ten temat.  
Przewodnicząca Rady. – JeŜeli p.Kobierzycki  wyraŜa wolę spotkania się z radnymi, to 
uwaŜam za zasadne aby  na poniedziałek zwołać posiedzenie komisji Rolnictwa i wyjaśnić 
wszystkie nasze wątpliwości. 
 
  
 

P u n k t  11 
 

Zmiany w bud Ŝecie gminy na 2008 rok  
 

Głos zabrała pani Renata Nagła –Skarbnik Gminy 
Po uchwaleniu budŜetu państwa na rok 2008 rok otrzymaliśmy ostateczne kwoty subwencji. 
W związku z tym proponuje się dokonać zmian w planie dochodów i wydatków związanych z 
wprowadzeniem zmian w kwotach dotacji celowej,  subwencji oraz innych dochodów w 
sposób następujący: 
Dochody 
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 
-  otrzymaliśmy pismo z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu, z którego 
wynika, Ŝe otrzymana w pierwotnej wersji dotacja ulega zmniejszeniu o 92 zł do kwoty  784 
zł. Jest to dotacja przeznaczona na utrzymanie stałego rejestru wyborców w gminie.  
Dział 758 – RóŜne rozliczenia 
Otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Finansów, którego wynikają ostateczne kwoty subwencji 
i kwoty planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2008r. 
Wszystkie kwoty są bez zmiany z wyjątkiem subwencji oświatowej, która ulega zwiększeniu 
o 359.572 zł.  
Zwiększamy równieŜ rozliczenia z lat ubiegłych w tym dziale o kwotę 21.850 zł. Jest to zwrot 
podatku VAT z roku 2007, który otrzymaliśmy w roku 2008 
Dział 852 – Pomoc Społeczna  
Otrzymaliśmy pismo z Urzędu Wojewódzkiego zmieniające  nam kwoty dotacji celowych.  
Zmianie ulegają dotacje na zadania zlecone, i tak: zmniejszeniu ulega dotacja celowa na 
świadczenia rodzinne o kwotę 16.173 zł., natomiast zwiększa się dotacja na Ośrodek wsparcia 
o kwotę 71.884 zł oraz dotacja na zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 1.861 zł. 
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Zmianie ulegają równieŜ kwoty dotacji na realizację zadań własnych, tj. zmniejsza się kwota 
dotacji na zasiłki okresowe o 4.043 zł, a  o 7.914 zł zwiększa się kwota dotacji w pozostałej 
działalności na dofinansowanie realizacji programu „pomoc państwa w zakresie doŜywiania” 
RównieŜ zmniejszają się udziały nasze w dochodach uzyskiwanych na rzecz budŜetu państwa 
o  kwotę 850 zł. O  taką kwotę zmniejszono nam zaliczkę alimentacyjną. 

W związku z tymi zmianami ogółem dochody zmniejszają się o kwotę 21.158 zł, i 
zwiększają się 463.081 zł. 
Wydatki 
W ślad za zwiększeniem kwoty dochodów zmianie ulegają równieŜ wydatki. 
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 
Zwiększa się wydatki bieŜące o 5.000 zł. Jest to kwota na opłacenie zgodnie z zawartym 
porozumiem  comiesięcznych faktur za zbiórkę padliny. 
Dział 600 – Transport i łączność 
Zwiększa się w drogach publicznych gminnych wydatki bieŜące o kwotę 3.000 zł. Jest to 
czynsz dla SKR. 
Dział 750 –Administracja publiczna 
Zwiększa się wydatki bieŜące w pozostałej działalności o kwotę 11.000 zł. Jest to wzrost o 2 
zł składki na Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej. 
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 
Zmniejsza się o 92 zł wydatki bieŜące tj. o kwotę zmniejszonej dotacji.  
Dział 801 – Oświata i wychowanie 
Zwiększa  o 361.572 zł tj. kwotę otrzymanej subwencji. Znaczna część subwencji została 
przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne w szkołach podstawowych i gimnazjum. Zostały 
przeliczone wynagrodzenia nauczycieli według proponowanych podwyŜek przez 
Ministerstwo Edukacji, czyli 185 zł  na etat i 200 zł  w wyŜszych stopniach awansu oraz 
pracowników obsługi zgodnie z podjętą uchwałą Rady. 
W rozdziale - szkoły podstawowe zwiększa się wydatki bieŜące o 193.656 zł w tym 
wynagrodzenia 181.656 zł.  
W rozdziale -  przedszkola zwiększa się wydatki bieŜące w paragrafie zakup usług 
remontowych o 2000 zł. Dotyczy to przedszkola w OŜarowie. 
W rozdziale – gimnazja zwiększa się wydatki bieŜące o 165.916 zł w tym wynagrodzenia i 
pochodne o 111.825 zł,  zakup usług remontowych  50 tys.zł, 4091 zł zakup materiałów i 
wyposaŜenia . 
Dział 852 – Pomoc społeczna 
Są zmniejszenia i zwiększenia wynikające  z kwot dotacji,  i tak: 
W rozdziale – Ośrodki wsparcia, zmniejsza się w wydatkach bieŜących wynagrodzenia i 
pochodne o 196 zł /zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne do wykonania/, natomiast 
zwiększa się o 72.080 zł ogólne wydatki, w tym 33.776 zł wynagrodzenia i pochodne /w tej 
kwocie jest juŜ uwzględnione wynagrodzenie nowego kierownika ŚDS/ 
W rozdziale – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz środki na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zmniejsza się wydatki bieŜące o 16.910zł, 
w tym wynagrodzenia i pochodne 1.635 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki o 737 zł. 
W rozdziale – zasiłki i pomoc w naturze, zmniejsza się i zwiększa wydatki bieŜące do kwot 
otrzymanej dotacji. Dotacja na zadania zlecone jest zwiększona o kwotę 1.861 zł natomiast 
zmniejszona na zadania własne o 4.043zł.  
W rozdziale pozostała działalność , zwiesza się wydatki na doŜywianie w szkołach o 7.914 zł. 

Ponadto proponuje się przeniesień w planie wydatków między  działami, rozdziałami i 
paragrafami w sposób następujący: przeniesienia głównie polegają na tym, Ŝe zmniejsza się 
rezerwę ogólną celową o 82.295 zł, w której były  środki do dyspozycji rad sołeckich. 
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Zwiększa się natomiast : 
-  dział Transport i łączność  
    Rady sołeckie na drogi przeznaczyły kwotę 43.019 zł , 
-  dział Gospodarka mieszkaniowa  
  Rady Sołeckie Mokrska I i II przeznaczyły  na budynek podworski w parku w Mokrsku/   
  kwotę 5.300 zł. 
- dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa  
  Rady sołeckie na straŜe przeznaczyły kwotę 24.025 zł 
- dział Oświata i wychowanie  
   Na szkoły rady sołeckie przeznaczyły kwotę 3.539 zł i na przedszkole500 zł  
- dział Pomoc społeczna   
   Rada Sołecka Mokrsko I na doŜywianie dzieci przeznaczyła kwotę 412 zł 
- dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.  
   Na załoŜenie lamp oświetlenia ulicznego rady sołeckie przeznaczyły kwotę 4000 zł 
- dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
  Dla zespołów i orkiestr w OŜarowie Rada Sołecka przeznaczyła  kwotę 1500 zł. 

W związku z dokonanymi zmianami, zmianie ulegają załączniki nr 3,7,9,10  uchwały 
budŜetowej Nr XV/67/07. 
/projekt uchwały stanowi załącznik Nr 17/ 
Dyskusja: 
Radna Sokół Sabina -   
Czy koła Gospodyń wiejskich podlegają straŜom? 
Pani Skarbnik  - jeśli chodzi o przeznaczenie środków Rady Sołeckiej w Komornikach na 
zakup wyposaŜenia kuchni, to środki na zakup wyposaŜenia kuchni znajdują się w dziale 754 
rozdział ochotnicze straŜe poŜarne, poniewaŜ  kuchnia znajduje się  przy sali OSP. Koła 
gospodyń wiejskich nie mogą być dofinansowane z budŜetu gminy, natomiast straŜe mogą. 
Podobna sytuacja jest w przypadku Mokrska. Rada Sołecka przeznaczyła środki dla Koła 
Gospodyń Wiejskich  i są one dopisane do budynku w parku w Mokrsku 
Radny Szaniec – jak została rozwiązana sprawa  konserwatora w przedszkolu w Mokrsku. 
Wójt Gminy – z tego co mi wiadomo, pani Dyrektor zaoszczędziła środki jakie były 
przeznaczone na wynagrodzenia pracowników obsługi /1200 zł na 1 etat/. Nie wszyscy 
pracownicy w przedszkolu otrzymali 1200 zł. W ramach umowy zlecenia prace 
konserwatorskie w przedszkolu będzie wykonywał pan Stefaniak Wacław, który jest 
pracownikiem w Szkole Podstawowej w Mokrsku.  
Radny Szaniec – jak daleko posunięta jest sprawa powołania Zespołu Szkół. 
Wójt Gminy -   problem wymaga zastanowienia  się i dyskusji na komisjach. Jeśli będzie 
wola radnych aby nastąpiły zmiany w zarządzaniu placówkami oświatowymi, to do końca 
roku powinniśmy podjąć decyzje.  Temu tematowi trzeba poświęcić jedno a moŜe nawet kilka 
posiedzeń komisji. 
Radny Piśniak  
-  czy jest juŜ decyzja  ile będą wynosić podwyŜki nauczycieli ? 
-  proponuje się zwiększyć o 50 tys.zł zakup usług remontowych w gimnazjum. Czy wiadomo 
    juŜ konkretnie na co ta kwota będzie przeznaczona? 
Pani Skarbnik – w związku z tym, Ŝe otrzymaliśmy  subwencję oświatową większą o 357 
tys.zł większą musieliśmy ją rozdysponować. 
Wójt Gminy -   są to środki na pokrycie kosztów remontu, malowania sali sportowej. 
Radny Piśniak – jako Rada powinniśmy się zastanowić jakie usługi remontowe mają być 
robione i kto je będzie wykonywał.  
Radna Grześlak – JeŜeli przegłosujemy dzisiaj uchwałę w sprawie zmian w budŜecie gminy w 
takiej wersji jak przedstawiła nam pani Skarbnik, to oznaczać będzie, Ŝe musimy przekazać 
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na Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej jeszcze  11.000 zł. Jeśli tak, to musimy się nad tym 
zastanowić. MoŜe naleŜałoby się zastanowić nad wystąpieniem ze Związku. 
Pani Skarbnik – decyzja naleŜy do radnych. Z projektu uchwały moŜna wykreślić ten punkt tj. 
zmniejszyć w  dochodach  dział 758 – RóŜne rozliczenia w poz. rozliczenia z lat ubiegłych o 
11.000 zł oraz w wydatkach dział 750 Administracja publiczna rozdział pozostała działalność 
równieŜ zmniejszyć o  11.000 zł. 
Radny Szaniec – ja uwaŜam, Ŝe powinniśmy inwestować  w takie sprawy gdzie moŜemy 
otrzymać dotację /dajemy 100 tys.zł i drugie tyle otrzymujemy/ 
Nad przeznaczeniem środków na rzecz ZG ZW powinniśmy się zastanowić. 
Wójt Gminy –  teoretycznie będąc w Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na dzień obecny nie 
zyskujemy nic. W przyszłości moŜemy zyskać ze środków pochodzących ze sprzedaŜy 
spółek. Być moŜe w przyszłym roku zostanie sprzedana telekomunikacja ZG i nie rozsądnie 
byłoby  teraz wystąpić ze Związku. Ja z panem Majtyką nie byliśmy w stanie przegłosować 
uchwały o nie podnoszeniu stawki członkowskiej. 
Pragnę przypomnieć, Ŝe nasza gmina nie naleŜy tylko do Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej. 
Jesteśmy równieŜ członkiem Związku Gmin Wiejskich RP. 
Przewodnicząca Rady – z czego będzie spłacany kredyt zaciągnięty przez ZGZW. 
Wójt Gminy – Są trzy rozwiązania:  
- wysoka składka plus dywidendy,  
- Telekomunikacja ZG osiąga zysk i wpłaca wysoką dywidendę 
- sprzedaŜ całego  majątku Telekomunikacji  i ewentualnie sprzedaŜ budynku na 
   ul.Kilińskiego 
Radna Grześlak  - jak zapatrują się pozostałe gminy będące w Związku na podniesienie 
składki. 
Wójt Gminy -  na dzień obecny  gmina Pątnów, Biała,  Skomlin, Lututów jest za, natomiast 
gmina  CzarnoŜyły i  my się zastanawiamy.  
Pani Czart Wiesława , sołtys –  Czy Telekomunikacja ZG ZW jest w upadłości ? 
Wójt Gminy – w upadłości jest firma Polmaik, która posiada większościowe udziały w TZG  
/ 64%/. 
Pani Skarbnik  - wszystkie dochody, które uzyskuje obecnie TZG zabiera Syndyk na rzecz  
zobowiązań Polmaiku. 
Radny Majtyka – jeŜeli Związek zaciągnie kredyt a my w przyszłym roku będziemy chcieli 
wystąpić ze Związku, to czy na nas nie będzie ciąŜyć część kredytu. 
Wójt Gminy – jeśli wystąpimy ze Związku to  nie zyskujemy nic na plus ani na minus. 
Radny Juszczak – czy są jakieś propozycje co Związek zamierza dalej zrobić jeśli zostaną 
wykupione akcje Polmaiku . 
Radny Majtyka  -  jest opinia, aby po przejęciu 100% pakietu akcji TZG   sprzedać  z 
zyskiem.  
Radny Piśniak – kto kupi firmę z 4 mln długiem, nie licząc na szybkie zyski.  
W związku Gmin jest 6 gmin, co będzie jeśli w przyszłym roku wystąpią ze Związku 3 
gminy. Czy  znów zostanie podniesiona stawka? 
Przewodnicząca Rady - proszę o przegłosowanie czy przyjmujemy uchwałę w całości czy na 
minus 11 tys.zł. 
Radny Piśniak – do kiedy musimy podjąć uchwałę o przeznaczeniu w budŜecie środków na 
zapłacenie wyŜszej stawki. 
Wójt Gminy  -  ZaleŜy czy bank nie zaŜąda dokumentu, Ŝe rady gmin będące członkami 
Związku mają środki na składkę wyŜszą. Jeśli Rada podejmie uchwałę, to nie znaczy , Ŝe 
musimy zapłacić. 
Radny Szaniec – jestem przeciwny podjęciu decyzji o przeznaczeniu środków w budŜecie na 
wyŜszą składkę dla ZGZW. 
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Radny Piśniak – popieram radnego Szańca. Głosowałbym za przeznaczeniem środków w 
budŜecie na zapłacenie wyŜszej stawki, gdybym wiedział, Ŝe jest  zainteresowana firma 
kupnem TZG i jest wola Związku Gmin na sprzedaŜ i odzyskanie zainwestowanych 
pieniędzy. Obecnie jest wiele niewiadomych.  
 
Po szerokiej dyskusji i wyjaśnieniach Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr 
XVII/89/08 w sprawie zmian w budŜecie Gminy na 2008r w wersji przedstawionej 
przez panią Skarbnik . 
Zobowiązała jednocześnie Wójta Gminy do wystąpienia do Zarządu Związku Gmin z 
pismem  w sprawie:  
- określenia przez   Związek Gmin dalszych kierunków działania, 
- sprzedaŜy Telekomunikacji ZG. Środki uzyskane ze sprzedaŜy przeznaczyć na 
   pokrycie zaciągniętego kredytu. 
- wyzbycia się przez Związek  Gmin spółek zgodnie z zaleceniami RIO. Uzyskane 
   środki przeznaczyć na działalność statutową ZGZW 
- do czasu uzyskania wyczerpujących  informacji nie naleŜy przekazywać pozostałej 
   składki na rzecz ZGZW. 
W przypadku braku satysfakcjonującej Radę informacji  rozwaŜyć moŜliwość 
wystąpienia ze Związku. 
   
 
 

 
 
 

P u n k t  12 
 

Sprawozdanie z przebiegu zebra ń wiejskich  
 

Głos zabrał Sekretarz Gminy, Wacław Urbaniak –przedstawił sprawozdanie z przebiegu 
zebrań wiejskich /zał.Nr 18/ 
 
Dyskusja: 
Radny Słowik –  proszę o dopisanie do wniosków zgłoszonych na zebraniu wiejskim w 
Mokrsku I w punkcie h/ „oraz załoŜenie 3 lamp na drodze do p.Stefaniaka”. Było to zgłaszane 
na zebraniu. 
Radny Braliński Zbigniew – wnioskował o: 
- dopisanie do wykazu wniosków zgłoszonych na zebraniu na Motylu wniosku: opracować 
Plan Odnowy Miejscowości dla sołectwa Motyl  
- w punkcie b dopisać w nawiasie: „wzdłuŜ lasu” 
Pani Skarbnik – na zebraniu był zgłoszony wniosek  w sprawie: „ utwardzić drogę Jasna Góra 
Orzechowiec /łącznik/ oraz wykopać rów.  
Pani Ptak GraŜyna-sołtys – proszę dopisać: opracować Plan Odnowy Miejscowości  dla 
sołectwa Jasna Góra 
Radny Rzepka  -  w wykazie wniosków z zebrań wiejskich w Komornikach w punkcie  „a” 
dopisać w nawiasie „zarwany przepust” 
Radna Sokół – proponuję w Komornikach dopisać punkt f/ doprowadzić do budowy boiska na 
potrzeby LZS.  
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P u n k t  13 
 

Podjęcie uchwał w sprawie:  
 
Głos zabrał Sekretarz Gminy, Wacław Urbaniak 
Otrzymaliście Szanowni Radni projekty uchwał w sprawie zasad gospodarowania 
nieruchomościami oraz  odnośnie zbycia i wydzierŜawienia nieruchomości. Uchwały te były 
rozpatrywane na posiedzeniu wspólnych Komisji. Projekty uchwał uwzględniają wniesione 
uwagi . 
Radny Juszczak  Jan – przedstawił opinie Komisji /zał.Nr 19/ 
 
Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie projektów uchwał. 
 
a/ zasad gospodarowania nieruchomo ściami  
 
Radny Pisniak Arkadiusz,  Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 
uchwały /zał.Nr 20/ 
 
Rada Gminy podjęła  uchwałę Nr XVII/90/08 w sprawie zasad gospodarowania 
nieruchomościami przy jednym głosie wstrzymującym się. 
 
b/ wyra Ŝenia zgody na zbycie nieruchomo ści w O Ŝarowie  
 
Radny Juszczak Jan przedstawił opinie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, 
zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska w sprawie zbycia nieruchomości w OŜarowie i 
Krzyworzece oraz zawarcia umowy dzierŜawy na działkę połoŜoną w Mokrsku i 
Krzyworzece /zał.Nr 21/ 
Radny Piśniak Arkadiusz, Przewodniczący Komisja Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 
uchwały./zał.Nr 22 / 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XVII/91/08 w sprawie wyraŜenia zgody 
na zbycie nieruchomości w OŜarowie 
 
c/ wyra Ŝenia zgody na zbycie nieruchomo ści w Krzyworzece  
 
 Radny Piśniak Arkadiusz, Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków  przedstawił projekt 
uchwały./zał.nr 23/ 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr XVII/92/08 w sprawie wyraŜenia zgody na 
zbycie nieruchomości w Krzyworzece. 
 
d/ wyra Ŝenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzier Ŝawy z dotychczasowym 
     dzier Ŝawcą 
 
Radny Arkadiusz Piśniak , Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 
uchwały /zał.Nr 24/ 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XVII/93/08 w sprawie wyraŜenia zgody 
na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy z dotychczasowym dzierŜawcą 
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e/ wyra Ŝenia zgody na wydzier Ŝawienie na okres 5 lat w trybie 
       bezprzetargowym, gruntu działki oznaczonej e widencyjnie Nr 870/2 
       poło Ŝonej w Krzyworzece  
 
Radny Piśniak Arkadiusz, Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 
uchwały /zał nr 25/ 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XVII/94/08 w sprawie wyraŜenia zgody 
na wydzierŜawienie na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym gruntu działki 
oznaczonej ewidencyjnym Nr 870/2 połoŜonej w Krzyworzece. 
 
 
 

 
 

P u n k t  14 
 

Rozpatrzenie skargi na działalno ść 
Wójta Gminy Mokrsko  

 
 
Pani Sabina Sokół, Przewodnicząca Rady –  Rada Gminy przekazała skargę p.Wojciecha 
Szańca do rozpatrzenia komisji Rewizyjnej. W związku z tym proszę Przewodniczącą 
Komisji o przedstawienie opinii. 
Radna Grześlak GraŜyna –Przewodnicząca Komisji, przedstawiła pismo Komisji skierowane 
do Rady Gminy Mokrsko odnośnie skargi p.Wojciecha Szańca /zał.Nr  26/ 
PoniewaŜ zapytań ani uwag nie było, Przewodnicząca Rady odczytała projekt pisma 
/ odpowiedź na skargę/  skierowanego do pana Szańca w związku z złoŜoną skargą. 
 
Treść pisma radni zaakceptowali.  
 
 
 
 

P u n k t  15 
 

Interpelacje, zapytania i wolne wnioski  
 

Radna Strózik – zgłaszają się do mnie rolnicy i proszą o pomoc w wypełnianiu wniosków w 
sprawie dopłat unijnych, podobnie jak było to zorganizowane w roku ubiegłym 
Pani Sabina Sokół, Przewodnicząca Rady,   
- poinformowała, Ŝe w dniu 12 marca 08 r o godz.10oo  WODR organizuje w Urzędzie Gminy 
Mokrsko  szkolenie dotyczące wypełniania wniosków . Następnie przedstawiła cennik  za 
wypełnienie wniosku o płatności bezpośrednie + ONW przekazany przez WODR. 
- zapoznała z pismem - apelem senatora RP p.Przemysława Błaszczyka z dnia 27 lutego 
2008r  sprawie podejmowanych działań zmierzających do poprawy sytuacji na rynku Ŝywca 
wieprzowego.  
Radny Braliński – zgłosił interpelację w sprawie udroŜnienia rowu oraz przycięcia gałęzi 
drzew przy drodze na  Motylu /przez wieś, od transformatora w stronę Plewiny przy lesie/ 
Radna Grześlak  
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– zgłosiła uwagi pod adresem PZD w Wieluniu. Wyraziła niezadowolenie dotyczące  terminu 
realizacji interpelacji i postulatów zgłaszanych przez radnych. Od zgłoszenia interpelacji 
dotyczącej obniŜenia chodnika w Mokrsku naprzeciw kościoła mija rok. Zgodnie z udzieloną 
odpowiedzią Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg obniŜenie chodnika miało być 
wykonane w miesiącu wrześniu ub.,  
- na Korei w Mokrsku są wycinane drzewa.  Zabrane zostały grubsze gałęzie. Czy PZD ma 
obowiązek sprzątnięcia wszystkich drobnych gałęzi. Mieszkańcy skarŜą się, Ŝe jest 
pozostawiony bałagan. 
Wójt Gminy – Nie chcę bronić p.Burzyńskiego z PZD.  Prawda jest taka, Ŝe PZD nie ma na 
tyle środków i sił aby wszystko zrobić.  Ma ten sam problem co Gmina 
Radna Sokół Sabina – ponowiła interpelację,  w sprawie usunięcia pochylonego w stronę 
jezdni drzewa rosnącego przy drodze Komorniki-Jeziorko /przy PDDz../. Do wycięcia zostało 
przygotowane inne drzewo zamiast drzewo zagraŜające bezpieczeństwu.  
Radny Rzepka  - podobnie  na Zmyślonie  nie zostały do tej pory wycięte drzewa.  
Radny Majtyka  -  W OŜarowie na polu jest posadzona wierzba energetyczna, która rośnie juŜ 
3 lata i nikt jej nie ścina. Istnieje zagroŜenie, Ŝe zostaną pozarastane wszystkie ciągi 
melioracyjne. W związku z powyŜszym naleŜałoby wyjaśnić czy na gruntach 
zmeliorowanych moŜe być posadzona wierzba energetyczna i kto wydał pozwolenie. 
Radny Juszczak – zgłosił wniosek w sprawie oznakowania drogi w Mokrsku „kierunek 
Bolesławiec” i „kierunek  Wieluń” przy wyjeździe z drogi oŜarowskiej.  
Wójt Gminy- poinformował, Ŝe 
- 17 kwietnia br przez teren naszej gminy tj.Chotów, Słupsko będzie przejeŜdŜał wyścig 
kolarski. Jest to jeden z etapów wyścigu przebiegającego  trasą bursztynowego szlaku.  
-  sołtysi z naszej gminy złoŜyli prośbę aby przeanalizować sprawę zwiększenia uposaŜenia, 
które otrzymują, tj. przyznania ryczałtu telefonicznego oraz 1 złotówki od doręczenia nakazu. 
Proponuję aby na komisjach rozpatrzyć ten temat. 
Pani Skarbnik – poinformowała, Ŝe zmieniła się kwota bazowa na rok 2008 od której 
naliczane są diety radnych i  wynosi 1766,46 zł. 
Radny Szaniec – poinformował, Ŝe dnia 14 lutego br odbyło się spotkanie Rady Społecznej 
SPZOZ w Wieluniu, na którym podjęta została decyzja likwidacji oddziału gruźliczego. 
Następnie przedstawił uzasadnienie do  podjętej uchwały. 

 
 
 

P u n k t  16 
 

Zamkni ęcie obrad sesji  
 

Przewodnicząca Rady stwierdziła wyczerpanie się porządku obrad . Podziękowała wszystkim 
za udział i następnie zamknęła obrad XVII sesji Rady Gminy w Mokrsku 
 
Na dzisiejszej sesji zostały podjęte następujące uchwały stanowiące integralną część 
protokółu: 
 
Lp. Nr uchwały W sprawie: 

 
1. XVII/80/09  Uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 
2. Nr XVII/81/08 Zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Komorniki na 

lata 2008-2015 
3. Nr XVII/82/08 Zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości  OŜarów na 



 19 

lata 2008-2015 
4. Nr XVII/83/08 Zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chotów na lata 

2008-2015 
5. Nr XVII/84/08 Zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Słupsko na lata 

2008-2015 
6. Nr XVII/85/08   Zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości  Krzyworzeka 

na lata 2008-2015 
7. NR XVII/ 86/08 Zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości  Mokrsko na 

lata 2008-2015 
8. Nr XVII/87/08 Uchwalenia Plany Rozwoju Lokalnego gminy Mokrsko na 

lata 2008-2015 
9. Nr XVII/88/08 Zmian w statucie GOPS w Mokrsku 
10. Nr XVII/89/08 Zmiany w budŜecie gminy na 2008 rok 
11. Nr XVII/90/08 Zasad gospodarowania nieruchomościami 
12. Nr XVII/91/08 WyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości w OŜarowie 
13. Nr XVII/92/08 WyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości w Krzyworzece 
14. Nr XVII/93/08  WyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy z 

dotychczasowym dzierŜawcą 
15. Nr XVII/94/08 WyraŜenia zgody na wydzierŜawienie na okres 5 lat w 

trybie bezprzetargowym gruntu działki oznaczonej 
ewidencyjnie Nr 820/2 połoŜonej w Krzyworzece 
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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 - 20 
2.Podjęte uchwały od  Nr XVII/80/08 – do XVII/94/08 
3.Załączniki jak niŜej: 
 

Lp Tre ść załącznika Ilość stron 
 

1. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Mokrsko w okresie 
między sesjami 8luty – 7 marca 2008 

2 

2. Ksero pisma ZNP Zarząd Oddziału w Wieluniu z dnia 19 
lutego 2008r w sprawie uzgodnienia regulaminu 
wynagradzania nauczycieli 

1 

3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu 
wynagradzania szkół, przedszkoli i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Mokrsko 
 

7 

4. Opinia zbiorcza Komisji w sprawie Planów Odnowy Wsi 1 
5 Projekt uchwał w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 

miejscowości Komorniki na lata 2008-2015 
1 

6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 
miejscowości OŜarów na lata 2008-2015 

1 

7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 
miejscowości Chotów na lata 2008-2015 

1 

8. Projekt uchwały w sprawie Planu Odnowy miejscowości 
Słupsko na lata 2008-2015 

1 

9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Krzyworzeka na lata 2008-2015 

1 

10 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy 
Miejscowości Mokrsko na lata 2008-2015 

1 

11. Wyciąg z Planu Rozwoju lokalnego Gminy Mokrsko na lata 
2008-2015  

18 

12. Opinia w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Rozwoju 
Gminy na lata 2008-2015 

1 

13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju 
Lokalnego Gminy Mokrsko na lata 2008-2015 

1 

14. Opinia zbiorcza Komisji w sprawie zmian w statucie GOPS 
w Mokrsku 

1 

15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian w statucie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku 

1 

16. Opinia zbiorcza Komisji w sprawie obszaru chronionego 
Dolina Rzeki Prosna 

1 

17. Projekt uchwały w spr. zmian w budŜecie gminy na 2008 rok 7 
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18. Sprawozdanie z przebiegu zebrań wiejskich 
 

5 

19. Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, 
Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Srodowiska w 
sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami 

1 

20. Projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania 
nieruchomościami 

2 

21. Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, 
Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska w sprawie 
zbycia nieruchomości w OŜarowie i Krzyworzece oraz 
zawarcia umowy dzierŜawy  na działkę połoŜoną w Mokrsku 
i Krzyworzece  

1 

22.  Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie 
nieruchomości w  OŜarowie 

1 

23. Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie 
nieruchomości w Krzyworzece 

1 

24. Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierŜawy z dotychczasowym dzierŜawcą 

1 

25. Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na 
wydzierŜawienie na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym, 
gruntu działki oznaczonej ewidencyjnie Nr 820/2 połoŜonej 
w Krzyworzece 

1 

26. Pismo komisji Rewizyjnej skierowane do Rady Gminy 
dotyczące skargi wniesionej przez p.Szańca na działalność 
Wójta Gminy Mokrsko 

1 

 
 


