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P R O T O K Ó Ł  Nr XIX/08 
 

z sesji Rady Gminy Mokrsko odbytej w dniu 25 kwietn ia 2008 roku w sali 
konferencyjnej Urz ędu Gminy pod przewodnictwem pani Sabiny Sokół – 
Przewodnicz ącej Rady Gminy Mokrsko 
 
Ustalona liczba radnych - 15 
Faktyczna liczba radnych - 15 
Liczba radnych obecnych na sesji -  14  
 
Radni Rady Gminy Mokrsko 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 w sesji udział wzięli : 
1.Tomasz Kącki - Wójt Gminy 
2.Wacław Urbaniak - Sekretarz Gminy 
3.Renata Nagła - Skarbnik Gminy 
4.Dominika Smolnik - Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
5.Zgondek Karolina  – podinspektor w UG 
6.Ptak GraŜyna - sołtys sołectwa Jasna Góra 
7.Szkudlarek Zbigniew- sołtys sołectwa Komorniki 
8.Szajsner Beata - sołtys sołectwa Krzyworzeka II 
9.Wróbel Stanisław - sołtys sołectwa Brzeziny 
10.Komor Danuta - sołtys sołectwa Mokrsko II 
11.Braliński Stanisław- sołtys sołectwa Motyl 
12.Ciura ElŜbieta - sołtys sołectwa Mątewki 
13.Czart Wiesława - sołtys sołectwa Chotów 
 
Ogółem w obradach XIX sesji udział wzięło 27 osób. 
 

 
 
 
 



 2 

Porządek obrad sesji: 
 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 
2.Ustalenie porządku obrad 
3.Przyjęcie protokółu z XVIII sesji Rady Gminy 
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
5.Informacja Wójta Gminy o działalności pomiędzy sesjami 
6.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
   Alkoholowych w 2007 roku 
7.Sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za 2007 rok oraz udzielenie absolutorium 
   Wójtowi Gminy 
8.Ustalenie minimalnej stawki czynszu za lokale uŜytkowe oraz informacja Wójta Gminy w 
   sprawie projektu  stawek czynszu za lokale mieszkalne, co,  oraz ciepłą wodę 
9.Ustalenie taryfy ceny za wodę i ścieki 
10.Podjęcie uchwał w sprawie: 
   a/ uchylenie uchwały Rady Gminy Mokrsko Nr XVII/80/08 z dnia 7 marca 2008r w sprawie 
      regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych 
      prowadzonych przez Gminę Mokrsko 
   b/ uchylenie uchwały Rady Gminy Mokrsko Nr XVII/94/08 z dnia 7 marca 2008r w sprawie 
       wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu 
       działki oznaczonej geodezyjnie Nr 870 w Krzyworzece 
    c/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wieluńskiemu przy realizacji zadań w ramach 
        Inicjatyw Samorządowych w roku 2008 
11.Zmiany w budŜecie gminy na 2008 rok 
12.Uchwalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek   
     oświatowych prowadzonych przez Gminę Mokrsko 
13.Interpelacje, zapytania i wolne wnioski 
14.Zamknięcie obrad sesji. 
 
 
 
 

P u n k t  1 
 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocno ści obrad  
 

Pani Sabina Sokół, Przewodnicząca Rady Gminy – otworzyła XIX 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 i następnie 
zwróciła się z zapytaniem, czy do porządku sesji są uwagi? 
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Radny Mielczarek Marek -  zgłosił wniosek formalny, aby punkty, które były omawiane i 
poddane szerokiej analizie oraz dyskusji  na komisjach nie były drugi raz odczytywane na 
sesji.  
Przewodnicząca Rady  - proszę o przegłosowanie, kto z radnych jest za nie 
odczytywaniem na sesji  materiałów, które były przedmiotem obrad posiedzenia Komisji 
a tylko przedstawieniem opinii Komisji. 
 
Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie za wnioskiem radnego Mielczarka 
Marka. 
 
Wójt Gminy -  chciałbym wnieść małą zmianę do porządku obrad sesji, a mianowicie 
wykreślenie punktu 10.”Ustalenie zasad wynajmowania  lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Mokrsko”.  PoniewaŜ na komisjach były pewne 
propozycje odnośnie zasad, dlatego wnioskowałbym aby  przed podjęciem uchwały temat  
ponownie został  przeanalizowany na Komisjach Rady. 
Chciałbym równieŜ w  punkcie 8 „Ustalenie minimalnej stawki czynszu za lokale 
uŜytkowe”,  przedstawić  propozycje  i zamierzenia dotyczące stawek za lokale 
mieszkalne, które są w gestii Wójta oraz propozycje opłat za centralne ogrzewanie oraz 
ciepłą wodę w budynkach komunalnych. 
 
Przewodnicząca Rady -   proszę o przegłosowanie, kto  z radnych jest za: 
-  aby  w punkcie 8 porządku sesji  pan Wójt przedstawił informacje w sprawie propozycji 
i zamierzeń dotyczących wysokości stawek za lokale mieszkalne oraz co i ciepłą wodę. 
-wykreśleniem punktu 10 porządku obrad tj:”Ustalenie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mokrsko 
 
Rada Gminy propozycje Wójta Gminy przyjęła. 
 
PoniewaŜ więcej propozycji zmian do porządku obrad XIX sesji nie było, Przewodnicząca 
Rady poprosiła o przegłosowanie, kto jest za przyjęciem porządku obrad XIX sesji Rady 
Gminy z poprawkami 
 
Porządek obrad XIX sesji Rady Gminy  z poprawkami  został przyjęty 
jednogłośnie. 
 

 
 

P u n k t  3 
 

Przyjęcie protokółu z XVIII sesji Rady Gminy  
 

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

 
 
 
 
 

 



 4 

P u n k t  4 
 

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków  
 

 
 

Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono: 
1.radną Wolną Genowefę 
2.radnego Podymę Zbigniewa 
3.radnego Piśniaka Arkadiusza 
 
Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków przyjęto. 

 
 

P u n k t  5 
 

Informacja Wójta Gminy o działalno ści pomi ędzy sesjami  
 

Wójt Gminy, Tomasz Kącki przedstawił informację pomiędzy sesjami./ zał.Nr 1/ 
 
Dyskusja: 
Radna  Grześlak  
-  został zatrudniony instruktor zespołu śpiewaczego w Chotowie, a  co z  instruktorem  
Zespołu Śpiewaczego Dworzanki w Mokrsku. Czy pan Ryszard Zawadzki będzie równieŜ 
instruktorem Zespołu w Mokrsku? 
- mam pytanie odnośnie badań wykrywania raka, czy będą jeszcze wykonywane. 
- Jak będzie przebiegała dalsza realizacja budowy kanalizacji w tym roku.  Pan Wójt 
wcześniej wspominał o moŜliwościach wykonania podłączeń do kanalizacji mieszkańców, 
gdzie wykonana jest tylko sieć kanalizacyjna. Czy będzie obowiązywała wpłata 2 tys.zł. 
Wójt Gminy  
– pan Zawadzki miał propozycję pracy instruktora równieŜ dla zespołu w Mokrsku,  nie 
wyraził jednak zgody Podjął się tylko pracy z zespołem w Chotowie ze względu, Ŝe jest 
rodakiem. 
Prowadziliśmy rozmowy z kilkoma osobami, nikt jednak nie wyraził zgody na pracę  
instruktora zespołu w Mokrsku. Jest propozycja aby moŜe panie  z zespołu same 
zaproponowały jakąś osobę. 
- w Ośrodku Zdrowia oraz w Urzędzie Gminy są ankiety, które trzeba wypełnić. Jest to 
działanie w ramach współpracy Urzędu Gminy z  „Kamedem”. JeŜeli pojawią się takie 
potrzeby, to będziemy musieli przeznaczyć jakieś środki. ZaleŜeć to będzie od ilości osób, 
które się zgłoszą. 
-   Jeśli cena  podana w zapytaniu ofertowym będzie  zbliŜona do środków zapisanych na 
ten cel w budŜecie gminy, to będzie moŜna wystąpić do mieszkańców  z propozycją. 
Pozostaje tylko kwestia ustalenia, którzy to mają być mieszkańcy i na jakiej zasadzie ma 
być wykonane podłączenie. Jedna zasada jest pewna, Ŝe przyłącze musi być wykonane wg 
starej linii przebiegu.   
Wpłata na Społeczny Komitet Budowy Kanalizacji jest ustalona w wysokości 2 tys.zł.  Od 
Państwa radnych zaleŜeć będzie jaka to ma być kwota, poniewaŜ trzeba będzie w 
budŜecie poszukać dodatkowych środków na  to zadanie. 
Radna Strózik – kiedy zacznie się remont drogi za cegielnią w Krzyworzece. 
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Wójt Gminy – Firma Larix juŜ chciała wchodzić na budowę.  Chcemy to zadanie połączyć 
z realizacją zadania w Komornikach. Do końca m-ca maja ta droga powinna być 
wykonana. 
Radny Szaniec – jaka jest powierzchnia działek, którą musimy wykupić pod drogę od 
Krzyworzeki w stronę OŜarowa? 
Wójt Gminy  - wykupić musimy około 60 arów. 
Radny Szaniec -  Z środków Rady Sołeckiej został  zakupiony ŜuŜel na naprawę dróg w 
sołectwie w okresie jesiennym. Na ten cel przeznaczyliśmy kwotę 7 tys.zł.  Okazuje się, 
Ŝe na placu tego tłucznia juŜ nie ma. Jeśli był potrzebny, to nie mam nic przeciwko temu, 
Ŝe został zabrany. UwaŜam jednak, Ŝe   znajdzie się on później na placu. 
Moim zdaniem wskazane byłoby aby kruszywo, wysypywane na drogi czymś przycisnąć, 
by nie rozsypywało się na boki. Na środku robi się dołek, a pobocza są wyŜsze. 
Wójt Gminy – na naprawę dróg w sołectwie zostało wykorzystanych 6 zestawów 
kruszywa. Jeśli chodzi o pieniądze sołeckie to są wykorzystane. Nie widzę jednak 
przeszkód, aby  kruszywo  na terenie OŜarowa się znalazło, ale nie na dzień dzisiejszy. 
Staraliśmy się uwzględnić wszystkie interwencje mieszkańców dotyczące naprawy dróg .  
Dopóki  nie będziemy mieli dróg asfaltowych, sytuacja na drogach będzie jaka jest.  
Radny Majtyka -  poniewaŜ na zebraniu wiejskim było duŜo zarzutów, Ŝe drogi są 
remontowane tylko wiosną, a jesienią juŜ nie, dlatego został zakupiony kamień na 
remonty dróg w sołectwie w okresie późniejszym , jesienią.   
Radny Podyma – czy jest juŜ konkretny termin  kursu na kombajny i opryskiwacze. 
Wójt Gminy – terminu jeszcze nie ma, Pani Stanek dopiero uzgadnia. 
Radny Braliński -  jaka jest kolejność zasypywania dziur w drogach. Kiedy sołectwo 
Motyl doczeka się naprawy dróg. 
Wójt Gminy – planujemy prace na drogach w sołectwie Komorniki i Motyl w  przyszłym 
tygodniu. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

P u n k t  6 
 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profila ktyki i Rozwi ązywaniu 
Problemów Alkoholowych w 2007 roku  

 
 
PoniewaŜ Rada podjęła, aby sprawozdań, które były omawiane na komisjach nie odczytywać, 
Przewodnicząca Rady poprosiła  Panią Dominikę Smolnik  - pełnomocnika ds. 
Przeciwdziałania Alkoholizmowi  o przedstawienie zmian w sprawozdaniu. 
Pani Dominika Smolnik – sprawozdanie zostało uzupełnione o: 
- informację na temat zorganizowania w m-cu  maju szkolenia  dotyczącego zasad sprzedaŜy i 
  podawania napojów alkoholowych na terenie gminy  
-  prowadzone kontrole punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych 
- działalność pana Marka Napieraja – terapeuty w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania 
  przemocy w rodzinie który udziela porad psychologicznych, prawnych oraz współpracuje z 
  GOPS-em 
/sprawozdanie stanowi załącznik Nr 2 do protokółu/ 
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Pan Arkadiusz Piśniak przedstawił  opinię zbiorczą Komisji 
Na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu 2 kwietnia 2008r po wysłuchaniu 
sprawozdania z realizacji Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz dyskusji w tym temacie Komisje postanowiły przyjąć w/w sprawozdanie. 
Przewodnicząca Rady – z sprawozdania wynika, ze nie wszystkie środki przeznaczone na 
działalność przeciwdziałania alkoholizmowi zostały wykorzystane. Plan zakładał 75.000 zł,  
wykorzystanie 63.598 zł. Z tego wynika, Ŝe nie wszystkie zadania zostały wykonane, albo 
wykonane taniej. 
Pani Smolnik – nie wszystkie koszty zostały poniesione w zaplanowanej wysokości. 
np.budowa boiska w Komornikach została przeniesiona jeszcze na ten rok. O 1000 zł były teŜ 
mniejsze wpływy ze sprzedaŜy alkoholu. 
Radny Mielczarek –  wczoraj na posiedzeniu Komisji był podział środków przeznaczonych na 
przeciwdziałanie alkoholizmowi. Kwota jaką mieliśmy do podziału przekraczała kwotę jaka 
wynikała z wniosków na mini granty oraz dofinansowanie do obozów.  
 
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w gminie Mokrsko w 2007 roku Rada Gminy przyjęła 
jednogłośnie. 

 
 

P u n k t  7 
 

Sprawozdanie z wykonania bud Ŝetu gminy za 2007 rok oraz udzielenie 
absolutorium Wójtowi Gminy  

 
 

Przewodnicząca Rady – do 30 kwietnia radni powinni podjąć uchwałę w sprawie 
udzielenia bądź nie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2007 rok. Na podstawie 
sprawozdania rocznego z wykonania budŜetu i opinii o wykonaniu budŜetu Rada Gminy 
uznaje lub nie, prawidłowość gospodarki  finansowej realizowanej przez Wójta. 
Zgodnie z podjętym wnioskiem przez Radę Gminy, sprawozdanie z realizacji budŜetu za 
2007 rok nie będzie przedstawiane przez panią Skarbnik. /sprawozdanie stanowi załącznik 
Nr 3 do protokółu/ 
Zostaną przedstawione opinie Komisji oraz RIO. 
Następnie pani Przewodnicząca odczytała uchwałę Nr IV/11/2008 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 kwietnia 2008 roku w sprawie opinii 
o przedłoŜonym przez Wójta Gminy Mokrsko sprawozdaniu z wykonania budŜetu za 
2007 rok  /zał.Nr 4/ 
Pani GraŜyna Grześlak – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła: 
- opinię Komisji Rewizyjnej z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie sprawozdania z 
    wykonania budŜetu gminy za 2007r  /zał.Nr 5/ 
- wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
     Mokrsko /zał.Nr 6 / 
- Uchwałę Nr IV/9/2008 z dnia 8 kwietnia 2008r Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
   Obrachunkowej w Łodzi odnośnie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu 
    absolutorium Wójtowi Gminy /zał.Nr 7/ 
Radny Arkadiusz Piśniak – przedstawił zbiorczą opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, 
Finansów, Rolnictwa, z 
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Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, 
Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego z dnia 2 kwietnia 2008r oku w sprawie 
sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy za 2007 rok/ 
Na wspólnym posiedzeniu Komisji po wysłuchaniu sprawozdania z wykonania budŜetu 
gminy za 2007 rok oraz dyskusji na ten temat, komisje postanowiły przyjąć i zaopiniować 
pozytywnie  w/w sprawozdanie. 
 
Dyskusja: 
Radna Grześlak – Regionalna Izba Obrachunkowa,  jest organem fachowym i bada  
legalność wykonania naszego budŜetu a nie  celowość. Skoro RIO daje opinię pozytywną 
znaczy to, Ŝe wszystko było wykonane legalnie. Jest to organ apolityczny, a przynajmniej 
powinien być, który sprawuje nadzór na bieŜąco nad gospodarką finansową. UwaŜam, ze 
będziemy głosować wszyscy za udzieleniem absolutorium, poniewaŜ powinniśmy mieć na 
uwadze opinię jaką wystawiła RIO  
 
PoniewaŜ więcej głosów w dyskusji nie było, Przewodnicząca Rady poprosiła o 
przedstawienie projektu uchwały /zał.Nr 8/  

 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XIX/96/08 w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za 2007r oraz udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy. 

 
Przewodnicząca Rady -  pogratulowała panu Wójtowi udzielenia absolutorium. śyczyła 
pozyskania środków pomocowych, realizacji zadań zaplanowanych na rok 2008 oraz 
dobrej współpracy z Radą Gminy. 
Wójt Gminy – absolutorium jest nie tylko dla samego Wójta ale całego Urzędu Gminy i 
wszystkich placówek, które mu podlegają. Myślę, Ŝe rok 2007 był dosyć interesujący. 
Szkoda tylko, Ŝe nie moŜna pozyskać środków zewnętrznych. Nie wszystko jednak zaleŜy 
od nas. Mam nadzieję, Ŝe współpraca, która jest pomiędzy Urzędem Gminy a Radą 
Gminy jest dobra a to co ja przedstawiam jest w miarę jasne i klarowne. Staramy się nic 
nie ukrywać i chciałbym aby tak pozostało. Problemy jakie są to wszyscy wiemy. Jest ich 
bardzo duŜo Nie da  się w przeciągu krótkiego okresu czasu ich zrealizować. Stare giną a 
nowe się pojawiają. Mam nadzieję, Ŝe 2008 rok jeśli chodzi o stronę wykonania zadań 
będzie bardziej satysfakcjonujący państwa radnych i wszystkich mieszkańców gminy. 
 
 
 

P u n k t  8 
 

Ustalenie minimalnej stawki czynszu za lokale u Ŝytkowe  
oraz informacja Wójta Gminy w sprawie projektu staw ek czynszu za lokale 

mieszkalne, co oraz ciepł ą wodę 
 
 

Przewodnicząca Rady – sprawa była omawiana na posiedzeniu komisji, proszę więc o 
przedstawienie opinii wspólnych komisji 
Radny Piśniak Arkadiusz – przedstawił opinię zbiorczą komisji. 
Komisje na wspólnym posiedzeniu  komisji w dniu 2 kwietnia 2008 roku po wysłuchaniu 
propozycji wzrostu stawek czynszu najmu za lokale uŜytkowe o 2,3% oraz dyskusji na ten 
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temat  postawiły zaproponować podniesienie stawki czynszu za lokale uŜytkowe o 12% i 
wnioskują o podjęcie  stosownej uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady – podniesienie stawki czynszu za lokale uŜytkowe spowoduje wzrost 
dochodu rocznie brutto o 6292,68z ł, netto 5.157,96 zł. 
PoniewaŜ w dyskusji nikt nie zechciał zabrać głosu, Przewodnicząca Rady poprosiła o 
przedstawienie projektu uchwały /zał.Nr 9/ 
 
Rada Gminy Mokrsko podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XIX/97/08 w sprawie 
ustalenia minimalnej stawki czynszu najmu za lokale uŜytkowe. 
 
Pani Karolina Zgondek -  PodwyŜszanie czynszu za lokale mieszkalne leŜy w gestii pana 
Wójta., temat nie był więc przedstawiany na komisjach. Nie mniej jednak pan Wójt pragnie 
zapoznać Radę z propozycjami podwyŜek w tym zakresie. 
W pierwszej wersji podwyŜka była o 2,3%. PoniewaŜ została podniesiona stawka czynszu za 
lokale uŜytkowe o 12%, została zrobiona kalkulacja na podwyŜkę czynszu za lokale 
mieszkalne o 10%. 
Przy  podwyŜce o 2,3% dochód roczny wzrasta o 580 zł, natomiast przy  podwyŜce o 10% 
dochód wzrasta o 2.524,32 zł. 
Radny Szaniec -  stawka czynszu powinna być tak skalkulowana abyśmy  do mieszkań nie 
dokładali z budŜetu gminy.  Nie powinno być tak, Ŝe jednej grupie zabieramy /np. 
zmniejszyliśmy dodatek wiejski nauczycielom,  rolnikom podwyŜszyliśmy podatek /, a 
drugiej dokładamy.  Wiadomo, Ŝe remonty mieszkań kosztują. 
Radna Grześlak -  radny Szaniec wspomniał o remontach, ale waŜną sprawą jest zapłata 
czynszu. Analizując wykonanie budŜetu za rok ubiegły, okazało się, Ŝe zaległość z  czynszu 
wynosiła około 16 tys.zł.  W związku z tym istnieje obawa, czy w roku w 2008 zakładany 
dochód z czynszów zostanie osiągnięty.  JeŜeli ktoś obecnie nie jest w stanie zapłacić 
czynszu, to tym bardziej po podwyŜce. Trzeba byłoby dogłębniej zbadać czy ktoś   nie Ŝyje 
sobie lekko, łatwo i przyjemnie na koszt gminy, ma zapewnione  ogrzewanie, ciepłą i zimną 
wodę.  MoŜe stać go zapłacić czynsz lub   komuś nie chce się pracować. Nie chciałabym 
kogoś wyrzucać z lokalu, ale uwaŜam, Ŝe naleŜałoby  przeanalizować dlaczego lokatorzy 
mieszkań nie płacą czynszu.  Kwoty zaległości z roku na rok będą rosły.  
Przewodnicząca Rady – myślę, Ŝe wszyscy radni popierają radną Grześlak. Na ten temat 
dyskutowaliśmy na komisjach. MoŜe warto byłoby przeprowadzić wywiad środowiskowy, 
dlaczego  dani  lokatorzy nie płacą czynszu. JeŜeli nie mają pracy, to moŜe naleŜałoby 
zaproponować im pracę.  
Na komisji padła propozycja zainteresowania się lokalem w OŜarowie, czy w tej sprawie juŜ 
coś wiadomo. 
Pani Zgondek – rozmawialiśmy  z tym panem, który zajmuje lokal w OŜarowie. Nie jest  za 
tym aby opuścić ten lokal.  W OŜarowie posiada gospodarstwo i uprawia ziemię. Na ten czas 
przebywa w tym mieszkaniu.  MoŜna powiedzieć, Ŝe traktuje mieszkanie jako domek 
letniskowy. Ten pan dokonał w nim remontu, wymienił okna, połoŜył nowe tynki wewnątrz, 
gdyŜ budynek był w stanie fatalnym. Nie byłby zadowolony, gdybyśmy mu go odebrali. 
Czynsz za mieszkanie jest płacony regularnie. 
Wójt Gminy -   rozmawiałem równieŜ z tym panem. Podawał on inne argumenty. Jest on 
osobą, która dba o ten budynek, wykonuje większość prac porządkowych i remontowych za 
pozostałe osoby mieszkające w tym budynku. Twierdził, Ŝe gmina nigdy nie dbała  o ten 
budynek.  Jest osobą, która dba  o ten budynek i całe jego otoczenie. 
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Jeśli chodzi o osoby, które nie płacą czynszu a mają dochody sprawa moŜe być skierowana do 
komornika. Natomiast osoby, które nie płacą czynszu a mają przyznany dodatek 
mieszkaniowy przez GOPS,  to jest on przekazywany na pokrycie zaległości. 
Urząd Gminy nie moŜe wykwaterować kogoś z budynku, nie dając im mieszkania 
zastępczego Będziemy przejmować nieruchomość w Krzyworzece po p.KałuŜnym i wówczas 
będziemy mogli rozwaŜyć przeniesienie tej rodziny do mniejszego lokalu o niŜszym 
standardzie.  
Radny Szaniec -  moŜe naleŜałoby zaproponować tej rodziny mniejszy lokal o niŜszym 
standardzie.  
Przewodnicząca Rady – obecnie pan Wójt nie ma Ŝadnego wolnego lokalu mieszkalnego. 
Wójt Gminy  - Pojawia się tylko budynek po p.KałuŜnym gdy go przejmiemy.  Być moŜe 
będziemy  wówczas zobligowani do wykonania minimalnych prac remontowych. 
Radny Mielczarek – przed dwoma laty rozwaŜaliśmy zakup działki od SKR na poszerzenie 
bazy drogowej. Jak dobrze pamiętam SKR wówczas chciał za tą działkę 15 tys.zł. Gdyby 
udało się nabyć tą nieruchomość od SKR, wówczas  budynek gdzie była dyspozytoria przy 
niewielkich nakładach moŜna byłoby przeznaczyć na mieszkania. 
Wójt Gminy -  obecnie SKR nie chce sprzedać budynku a tylko wydzierŜawić. Na pewno 
dzisiaj cena byłaby duŜo wyŜsza. 
Radny Braliński – ile rodzin nie płaci czynszu.? 
Pani Zgondek -  Zaległości w płaceniu czynszu są od 3 rodzin tj. jedna rodzina zamieszkuje w 
budynku gdzie jest ośrodek zdrowia w Mokrsku, druga na Brzezinach i 3 rodzina w ośrodku 
w OŜarowie gdzie zaległość spłacana jest w ratach . 
  

Następnie pani Zgondek przedstawiła: 
-   stawki czynszu najmu za mieszkanie które obowiązywały  dotychczas oraz stawki po 
podwyŜce o 10% , 
-  kalkulacje kosztów na centralne ogrzewanie oraz ciepłą wodę w budynku komunalnym w  
   Ośrodku Zdrowia  Mokrsku i OŜarowie  
- propozycje stawek za co i ciepłą wodę  tj.: podniesienie stawki za co z 3,50 zł do 4,00 zł  
  oraz za ciepłą wodę zgodnie z kalkulacją tj. 47,78zł od osoby na m-c /dotychczasowa stawka 
  41,91 zł/ 
Wójt Gminy –  w kalkulacji kosztów za centralne ogrzewanie została ujęta powierzchnia 
pomieszczeń zajmowanych przez GOPS i bibliotekę. Jest powierzchnia ogrzewana, a nie ma z 
tego tytułu dochodów.  
Radny Szaniec – jak kształtują się stawki za lokale mieszkaniowe w innych gminach? 
Wójt Gminy -  przy ustalaniu stawek powinniśmy brać uwagę kalkulację odzwierciadlającą 
ponoszone faktycznie koszty. 
Pani Zgondek –  przedstawiła dochody z budynków komunalnych oraz poniesione  wydatki w 
2007r   oraz  prognozowane dochody po podwyŜce czynszu za lokale uŜytkowe o 12%, za 
lokale mieszkalne o 10% , stawki za centralne ogrzewanie z  3,50 zł  na 4,00 zł, ciepłą wodę z 
41,91 zł do 47,78 zł i odliczeniu z czynszów  poniesionych kosztów remontów. /zał.Nr 10/ 
Radny Piśniak – całe szczęście, Ŝe decyzję o podniesieniu kosztów za lokale mieszkalne 
spływa na pana Wójta a nie Radę. Z reguły zaległości  w czynszach  dotyczą osób, które mają 
trudną sytuację materialną. 
Z 3 rodzin, które nie płacą czynszu,  jakie gmina ponosi straty. 
Pani Zgodnek – zaległości w tytułu czynszów wynoszą 16 tys.zł. 
Pan Piśniak – zakładając, Ŝe te rodziny nie płacą, bo nie mają z czego zapłacić, a gmina nie 
ma gdzie ich wykwaterować, to podwyŜka 10 procentowa nie da zysku, jaki wyliczyła pani 
Zgondek, ale kolejną stratę. Ludzie, którzy nie płacili czynszu, dalej nie będą płacić, a 
podwyŜka jest dla tych, którzy płacą. Osiągnięte wydatki i poniesione wydatki mają się 
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zbilansować. Co będzie jeśli znajdą się następne rodziny, które nie będą płacić czynszu ze 
względu na  10% podwyŜkę. 
Wójt Gminy -  jeśli ktoś pracuje lub ma własną firmę, to droga egzekwowania zaległego 
czynszu nie jest trudna. W takim wypadku uruchamia się postępowanie komornicze, które jest 
dosyć skuteczne. Na Brzezinach czynsz jest niewielki. Jest to jedna z najliczniejszych rodzin 
w gminie. Jeśli chodzi o rodzinę mieszkająca w Mokrsku to GOPS podejmuje działania, które 
mają ją zaktywizować. Ten lokal dla tej rodziny jest za drogi bez względu na osiągane małe 
dochody.  
Radny Majtyka –  chciałbym zwrócić tylko uwagę, Ŝe rolnicy mają podniesiony podatek o 
30%. Wszyscy ponosimy pewne koszty i kaŜdy jest zobowiązany zapłacić swoją naleŜność. 
Ściągalność podatków naleŜy do obowiązków pana Wójta a nie Rady. 
Wójt Gminy – propozycje stawek czynszów za lokale mieszkalne zostały przedstawione 
Radzie dla informacji. Kalkulacje zostały zrobione dlatego aby pewne dochody i koszty się co 
najmniej bilansowały .  
Przewodnicząca Rady podziękowała za zapoznanie radnych z informacją dotyczącą 
budynków mieszkalnych .  UwaŜam, Ŝe Rada w większości popiera propozycje Wójta o 
podwyŜszenie stawek czynszu za lokale mieszkalne o 10% 

 
 

P u n k t  9 
 

Ustalenie taryfy ceny za wod ę i ścieki  
 

Przewodnicząca Rady Gminy -Sprawa była przedstawiana i dyskutowana na posiedzeniach 
Komisji, wobec tego proszę o przedstawienie  opinii wspólnych Komisji. 
/Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków stanowi załącznik Nr 11do protokółu/ 
Radny Piśniak Arkadiusz – przedstawił opinię wspólnych Komisji. 
Komisje na wspólnym posiedzeniu  w dniu 2 kwietnia, po wysłuchaniu wniosku w sprawie 
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków oraz dyskusji na ten temat ,  postanowiły zaaprobować proponowane stawki i 
wnioskują o podjęcie uchwały w tej sprawie. 
Dyskusja: 
Radna Grześlak  - wzrost stawek za wodę jest dość duŜy. 
Wójt Gminy – taryfa obowiązująca dotychczas za wodę wynosiła  1,50 zł , taryfa nowa 1,70 
zł plus VAT tj.1,82 zł. Jest to wzrost o 13,5% 
Jeśli chodzi o kanalizację stawki pozostają bez zmian. UwaŜam, Ŝe nie powinniśmy wysokimi 
stawkami odstraszać ludzi od przyłączania się do kanalizacji. 
Przewodnicząca Rady -  do materiałów jaki otrzymali radni w tym punkcie została dołączona 
informacja dotycząca obowiązujących stawek za wodę w ościennych gminach. 
Zaproponowana stawka za wodę dla naszej gminy jest wyŜsza niŜ w gminie Skomlin,  
Osjakowie i Pątnowie. 
Wzrost stawek za wodę jest waŜny, poniewaŜ z wody korzystają wszyscy. Rolnikom 
podnieśliśmy juŜ podatek i teraz jest propozycja wzrostu ceny za wodę. 
Radny Szaniec – zastanawialiśmy się za wzrostem stawek czynszu za lokale mieszkalne o 
10%.  Jak powiedziała pani Przewodnicząca  za wodę będą płacić wszyscy, dlatego uwaŜam, 
Ŝe ten temat powinniśmy dokładnie rozpatrzyć i przeanalizować. Moim zdaniem wzrost ceny 
za wodę o 13% jest to dość duŜo. 
Wójt Gminy – powinniśmy się zastanowić czy nasze dochody i wydatki się bilansują, czy są 
bliskie zeru ,czy  teŜ przynoszą dochody. 
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Patrząc na dochody za 2007 rok to na wodociągach mamy 227 tys.zł i 47 tys. za kanalizację,   
za 2008 rok 240 tys. zł na wodociągach i 50 tys.na kanalizacji. Wydatki na 2008 rok. 
wodociągi 264 tys.zł  i kanalizacja 1611 tys.zł.   
Przewodnicząca Rady – Rozumiem, Ŝe jeŜeli stawka byłaby niŜsza, to ponosimy straty. 1,70zł 
za 1 m3 wody wynika z kalkulacji.. 
Wójt Gminy -  zgodnie z kalkulacją stawką powinna wynosić 2,96 zł. 
Radny  Rzepka – wzrost ceny wody odczują najbardziej rolnicy, gdyŜ jeŜeli mają w 
gospodarstwie jakieś zwierzęta pobór wody jest duŜy.  
Radny Braliński -  ja proponuję wzrost ceny wody o 10 groszy.  
Przewodnicząca Rady – są 2 propozycje  stawki ceny za 1 m3 wody.. Propozycja Wójta 1,70 
zł plus VAT i propozycja radnego Bralińskiego 1,60zł plus VAT.  
Proszę w pierwszej kolejności przegłosować wniosek Wójta. Kto jest za tym aby podnieść 
stawkę wody na 1,70zł. plus VAT ? 
 
Za wnioskiem Wójta nie głosował Ŝaden radny. 
 
Kto jest za wnioskiem radnego Bralińskiego tj.stawką 1,60 zł plus VAT? 
 
Za wnioskiem radnego głosowali wszyscy radni. 
 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, Ŝe wniosek Bralińskiego przeszedł i poprosiła o 
przedstawienie projektu uchwały /zał.Nr12/ 
 
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/98/08 w sprawie zatwierdzenia 
taryf ceny i stawki opłat za wodę na terenie gminy Mokrsko oraz wywóz i 
unieszkodliwianie ścieków bytowych z terenu gminy Mokrsko 

 
 
 

P u n k t  10 
 

Podjęcie uchwał w sprawie:  
 

a/ uchylenia uchwały Rady Gminy Mokrsko Nr XVII/80/ 08 z dnia 7 marca 2008r 
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkó ł, przedszkoli i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Gmin ę Mokrsko  
 
Przewodnicząca Rady Gminy - Na ostatnim posiedzeniu Rady Gminy przedstawiałam w tej 
sprawie pismo Urzędu Wojewódzkiego tj. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w 
sprawie kontroli zgodności z prawem w/w uchwały. Na otrzymane pismo udzieliliśmy 
odpowiedzi, Ŝe na dzisiejszej sesji zostanie podjęta uchwała w sprawie uchylenia 
zakwestionowanej uchwały. 
Uregulowania zawarte w ustawach nie powinny być powielane w regulaminie. 
Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie 
projektu uchwały. /zał.Nr 13/ 
 
Rada Gminy w Mokrsku podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XIX/99/08 w sprawie 
uchylenia uchwały Nr XVII/80/08 z dnia 7 marca 2008r w sprawie regulaminu 
wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych 
przez Gminę Mokrsko 
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b/ uchylenia uchwały Rady Gminy Mokrsko Nr XVII/94/ 08 z dnia 7 marca 2008r 
w sprawie wyra Ŝenia zgody na wydzier Ŝawienie na okres 5 lat w trybie 
bezprzetargowym, gruntu działki oznaczonej geodezyj nie Nr 870 w 
Krzyworzece  
 
Przewodnicząca Rady Gminy -  Zawiadomienie  Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 
o  wszczęciu postępowania w sprawie kontroli zgodności z prawem w/w uchwały  było 
odczytane na ostatniej sesji.   
Na otrzymane pismo udzieliliśmy odpowiedzi, Ŝe na dzisiejszej sesji zostanie podjęta uchwała 
w sprawie uchylenia zakwestionowanej uchwały. Proszę  Komisję Uchwał i Wniosków o 
przedstawienie projektu uchwały. /zał.Nr 14/ 
 
Rada Gminy Mokrsko podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XIX/100/08 w sprawie 
uchylenia uchwały Rady Gminy Mokrsko Nr XIX/94/08 z dnia 7 marca 2008r w 
sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie na okres 5 lat w trybie 
bezprzetargowym, gruntu działki oznaczonej geodezyjnie Nr 870 w Krzyworzece. 
 
 
 
c/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wielu ńskiemu przy realizacji zada ń 
w ramach Inicjatyw samorz ądowych  
 
 
Wójt Gminy – złoŜyliśmy  Powiatowi  Wieluńskiemu propozycje współpracy w ramach 2 
spraw tj. dalszej budowy chodnika w Mokrsku na Kolonii oraz opracowania projektu na 
budowę chodnika w Chotowie. 
W tej sprawie złoŜyliśmy wniosek do Starostwa. Wniosek wstępnie zaopiniowany został 
pozytywnie. Po wizycie w terenie decyzja Starostwa była równieŜ pozytywna.  
Obecnie otrzymaliśmy  załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu z dnia 4 marca 2008r, w 
którym są uwzględnione zadania realizowane w ramach Inicjatyw Samorządowych i okazuje 
się , Ŝe tylko zostało ujęte działanie w Mokrsku /kanalizacja deszczowa i chodnik/ na kwotę 
50 tys.zł. Nie ma ujętego zadania w Chotowie. 
Kwota 15 tys.zł jaka  została zapisana w budŜecie gminy na wykonanie projektu budowy w 
chodnika w Chotowie nie wystarczy na opracowanie dokumentacji. Poza tym,  my nie 
moŜemy realizować zadań na drogach powiatowych. Rozmawiałem w tej sprawie z  Starostą, 
który twierdzi, Ŝe tym tematem powinien zająć się Wice Starosta. Powiat tłumaczy się, Ŝe nie 
ma środków.  
Jest moŜliwość zlecenia wykonania projektu w tym roku z płatnością w roku przyszłym, ale 
musimy  mieć 100% gwarancję, Ŝe w roku przyszłym Powiat przyjmuje zadanie do realizacji. 
Istnieje jeszcze inne rozwiązanie tj. rozszerzenie  projektu o zadania  wychodzące poza drogę 
powiatową  np.budowa parkingu na terenie naleŜącym do gminy. Są to jednak duŜo większe 
pieniądze. 
Chcę tylko nadmienić, Ŝe wraca sprawa sądowa jeśli chodzi o teren parku i budynku 
dworskiego. Byli właściciele zwrócili się o zwrot majątku. 
Jeśli chodzi o realizację wspólnego zadania inwestycyjnego w miejscowości Mokrsko to: 
- udział  Gminy wynosi : 50 tys.zł , są to środki Rady Sołeckiej przeznaczone na zakup rur 
   plus 94 szt rur VIPRO, których wartość została określona na 18 tys.zł.   
- udział finansowy Powiatu wynosi 50 tys.zł.  
Wykonanie zadania leŜy po stronie Powiatu. Jest to odcinek 200 mb. 
Pani sołtys Czart Wiesława –  delegacja mieszkańców Chotowa była u pana Wice Starosty.  
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Pan Wice Starosta powiedział nam, Ŝe Chotów nie został ujęty w planach  budŜetu Powiatu, 
poniewaŜ  Urząd Gminy w Mokrsku nie przesłał zgodnie z umową Ŝadnej uchwały ani pisma 
Ŝe za jeden projekt płaci Gmina a za drugi Powiat.   Stwierdził , Ŝe 15 tys.zł dla Powiatu nie 
jest to duŜa kwota i zawsze moŜna ją wygospodarować. Czekał tylko na dokumenty 
potwierdzające  zabezpieczenie środków w budŜecie gminy. 
Nie chcę nikogo obwiniać. Proszę tylko aby projekt na budowę chodnika w Chotowie był 
wykonany. 
Przewodnicząca Rady-  w budŜecie gminy są zaplanowane środki na wykonanie projektu w 
Chotowie i trzeba zrobić wszystko aby  to zadanie  zostało zrealizowane. 
Wójt Gminy -  Chce jeszcze raz powiedzieć, iŜ Urząd Gminy w terminie złoŜył wniosek 
odnośnie Inicjatyw Samorządowych na 2 zadania tj. w Mokrsku i Chotowie. Odbyły się 2 
spotkania w tej sprawie. Pierwsze przed  ustalaniem projektem budŜetu gminy i powiatu. 
Drugie spotkanie odbyło się w m-cu styczniu podczas którego pokazywałem  panu Wice 
Staroście i  Kierownikiem PZD p. Burzyńskiemu  odpowiednie dokumenty /uchwałę 
budŜetową/ Chcę równieŜ poinformować, Ŝe pierwotnie chcieliśmy przeznaczyć na budowę 
chodnika w Mokrsku-Kolonia 100 tys.zł.  Powiat bronił się aby takiej kwoty nie przeznaczać, 
poniewaŜ  musiałby równieŜ przeznaczyć  100 tys.zł. 
Sekretarz Gminy – Urząd Gminy wystąpił  do Zarządu Powiatu z wnioskiem o ujęcie zadań w 
ramach Inicjatyw Samorządowych  w terminie  zgodnie z regulaminem działań w tym 
zakresie.  
Następnie Sekretarz odczytał treść pisma w tym zakresie /pismo Nr DOZ-7040/26/07 z dnia 
25 września 2007r/. To pismo zostało przekazane do wiadomości Radzie Gminy Mokrsko 
oraz sołtysowi sołectwa Mokrsko II i Chotów. 
Wójt Gminy -  nas obowiązywał termin do 31 października. Starostwo przyspieszyło 
procedurę do końca września, nie powiadamiając nas o tym. 
Przewodnicząca Rady -  mam  pytanie, czy w tym samym terminie został złoŜony wniosek na 
zadanie w Mokrsku i Chotowie. 
Sekretarz Gminy – tak, w tym samym czasie. Są na to dokumenty. 
Wójt Gminy – wszystkie gminy złoŜyły wnioski na Inicjatywy Samorządowe na kwotę ponad 
1.300 tys.zł., a Powiat do podzielenia miał kwotę 660 tys.zł. 
Pani Czart Wiesława, sołtys –  ja tej sprawy nie odpuszczę. Będą dąŜyła aby projekt był 
zrobiony .Poruszę niebo i ziemię.  Jak tylko sięgnę pamięcią w Chotowie nic  nie było 
zrobione. 
Radny Szaniec  -  660 tys.zł na realizację zadań w ramach Inicjatyw Samorządowych na cały 
powiat jest to b.skromna suma. 
Wójt Gminy – jako Gmina b.dobrze wywiązujemy się z zobowiązań. Pomagaliśmy  na drodze 
powiatowej w związku z wyścigiem kolarskim,/sprzątaliśmy śmieci, pomagaliśmy sprzętem/. 
Deklaracje słowne ze Starostwa są, gorzej z ich realizacją. Starostwo nie ma pieniędzy  a 
tłumaczenie, Ŝe Urząd Gminy czegoś nie dopełnił w dokumentach jest niezrozumiałe. 
Pani Czart Wiesława, sołtys. Będziemy rozmawiać ze Starostwem a pana Wójta 
poinformujemy o wynikach rozmów. 
Wójt Gminy – bardzo chętnie wezmę udział w tych rozmowach. 
Przewodnicząca Rady  - szkoda, Ŝe na dzisiejszej sesji nie moŜemy podjąć uchwały odnośnie 
Chotowa. Myślę jednak , Ŝe przy wspólnym zaangaŜowaniu Wójta i społeczności lokalnej 
moŜe uda się pozyskać środki z powiatu na opracowanie dokumentacji na budowę chodnika 
w Chotowie 
PoniewaŜ więcej głosów w dyskusji nie było, Przewodnicząca Rady poprosiła o 
przedstawienie projektu uchwały. /zał.Nr.  15/ 
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Rada Gminy Mokrsko podjęła uchwałę Nr XIX/101/08 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej i rzeczowej dla Powiatu Wieluńskiego.  
 
 
 

 
 

P u n k t  11 
 

Zmiany w bud Ŝecie gminy na 2008 rok  
 

Głos zabrała pani Skarbnik Gminy – Renata Nagła 
Proponowane zmiany w budŜecie gminy na 2008 rok dotyczą przede wszystkim: 
1. zmian w planie dochodów związanych z wprowadzeniem kwot dotacji celowych jakie 
    otrzymaliśmy w decyzjach Wojewody oraz wykonania ponadplanowych dochodów. 
    - w dziale 756  następują zwiększenia w dochodach bieŜących na kwotę 7 tys.zł. Jest to 
    podatek od spadku i darowizn. W tej chwili został on wykonany juŜ w wysokości     
    ponadplanowej. 
    - w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody bieŜące o 4.500 zł. Wynika to z 
   otrzymanego pisma decyzyjnego Wojewody Łódzkiego z przeznaczeniem na 
   dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej, na zapłatę dodatków 
   w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym 
   wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008.  Kwota 
   1.500 zł  dotyczy pracownika zatrudnionego w ŚDS,  a 3000 zł  pracownika w GOPS.  
   -  dział 854  - Edukacyjna opieka wychowawcza. Otrzymaliśmy dotacje w wysokości 
  44.228    zł  z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla 
  uczniów o    charakterze socjalnym.  
 W sumie plan dochodów zwiększa się o 55.728 zł. 
2.W związku z dokonaniem zwiększenia planów dochodów zwiększa się równieŜ plan 
  wydatków. Zwiększenia w planie wydatków dotyczą przeznaczenia dotacji celowych  jak 
  równieŜ przeliczenia funduszu socjalnego wg stawek jakie zostały ogłoszone. BudŜet został 
  uchwalony z odpisami obowiązującymi w roku ubiegłym. 
3. Proponuje się równieŜ dokonanie przeniesień w planie wydatków między działami, 
rozdziałami i paragrafami w sposób następujący; 
- W dziale 600 – transport i łączność zmniejsza się wydatki bieŜące o 50.000 zł z 
   przeznaczeniem na wydatki w dziale 758 – RóŜne rozliczenia, czyli rozliczenia między 
   jednostkami samorządu terytorialnego jako wydatki majątkowe . Jest to pomoc finansowa 
   dla Powiatu  - 50.000 zł 
- W dziale700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się wydatki bieŜące dot.zakupu  usług 
   remontowych o 20.000 zł z przeznaczeniem na takie same wydatki dla Ochotniczych StraŜy 
   PoŜarnych ,dotyczy instalacji centralnego ogrzewania w sali OSP w Chotowie 
- w dziale 750 Administracja publiczna – dokonuje się przeszacowania wydatków bieŜących 
na wydatki majątkowe.    Zmniejsza się wydatki bieŜące o 5.000 zł a zwiększa się wydatki 
majątkowe. Są to    brakujące środki na instalację i wprowadzenie systemu e-urzad,. 
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie. Dokonuje się przeszacowania między pozostałymi 
wydatkami bieŜącymi a odpisem na fundusz socjalny. Natomiast w przedszkolach  zmniejsza 
się większe wydatki bieŜące o 6000 zł na poczet wydatków majątkowych /zgodnie z 
zaleceniem Sanepidu naleŜy zakupić nową patelnię elektryczną do przedszkola w Mokrsku/ 
- w dziale 852  Pomoc społeczna – GOPS złoŜył pismo o przeniesienie wydatków bieŜących 
w ramach paragrafów na kwotę  2.606 zł. 
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Łącznie przeniesienia między wydatkami   pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami, 
bieŜącymi a majątkowymi to kwota 93.308 zł. 
4.W związku z dokonanymi zmianami zmianie ulegają załączniki: 
- załącznik Nr 7 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  Ochrony Środowiska, 
   gdzie został wykreślony zakup pompy na kwotę 6 tys.zł na poczet usług pozostałych z 
  przeznaczeniem na zadanie dotyczące inwentaryzacji dzikich wysypisk 
- załącznik nr 6 – wykaz inwestycji gminnych i zakupów inwestycyjnych. . Został wykreślony 
  zakup pompy a wprowadzony zakup patelni elektrycznej dla przedszkola,     oraz   skreślony 
  zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy 10.000zł i zakup zestawu   komputerowego 
  na 5 tys.zł.  na poczet zakupu sprzętu komputerowego wraz z  oprogramowaniem dla 
  potrzeb E-urząd. 
/Projekt uchwały stanowi załącznik  nr 16 do protokółu/ 
 
Dyskusja: 
Radny Piśniak – czego dotyczy pomoc materialna dla uczniów,  kwota 44.228 zł. 
Pani Skarbnik -  Jest to pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, są to tzw. 
stypendia. Kwota ta jest mniejsza niŜ w I półroczu  br oraz mniejsza od kwoty jaka była w 
roku ubiegłym a jest większa ilość uczniów kwalifikujących się do pomocy. 
 
Więcej uwag ani zapytań nie było. 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XIX/102/08 w sprawie zmian w 
budŜecie gminy na 2008 rok. 
 
 

 
 

P u n k t  12 
 

Uchwalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli szk ół, przedszkoli i 
placówek o światowych prowadzonych przez Gmin ę Mokrsko  

 
 

Sekretarz Gminy -  na ostatniej sesji pani Przewodnicząca odczytała pismo z Urzędu 
Wojewódzkiego, dlaczego musieliśmy uchylić naszą uchwałę z marca br dot. regulaminu 
wynagradzania nauczycieli.  Nie powinno tak być, Ŝe to co jest zapisane w prawie wyŜszej 
rangi czyli w ustawach czy rozporządzeniach powielać w naszych uchwałach i regulaminach. 
Regulamin został zmieniony i uzgodniony z Przewodniczącym ZNP. 
W związku z tym wnoszę o uchwalenie na dzisiejszej sesji  zmienionego regulaminu i 
podjęcie przez Radę Gminy uchwały w tej sprawie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Komisję Uchwał i Wniosków                            
o przedstawienie projektu uchwały /zał.Nr 17/ 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XIX/103/08 w sprawie regulaminu 
wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych 
przez Gminę Mokrsko 
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P u n k t  13 
 

Interpelacje, zapytania i wolne wnioski  
 

                                                                                                                                                                                         
Przewodnicząca Rady - Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji wszyscy 
radni oraz sołtysi otrzymali.  
Radna Grześlak – informacje otrzymaliśmy ale nie mamy odpowiedzi o sposobie ich 
załatwienia  z Powiatu.  
Wójt Gminy  - na piśmie nie mamy, jest tylko ustna. Odpowiedź ustna jest, Ŝe  jeŜeli będą 
moŜliwości  to gałęzie zostaną sprzątnięte. Najczęściej odpowiedź jest, Ŝe interpelacje zostana 
załatwione w terminie późniejszym. 
Radna Grześlak –  chodzi nie tylko o uprzątnięcie gałęzi ale o obniŜenie chodnika 
naprzeciwko kościoła w Mokrsku. 
Przewodnicząca Rady –  Bardzo duŜo jest zaszłości jeśli chodzi o załatwienie interpelacji i 
wniosków radnych przesłanych do Powiatu. 
 
Radny Majtyka –  
zgłaszam interpelację do Powiatu o wyczyszczenie rowów z dwóch stron drogi powiatowej na 
odcinku od drogi na Lasek w stronę  p.Garygi. Woda wypływa z rowu na pole. W ub.roku 
gminna grupa drogowa wyczyściła rów w stronę Lasku. Rów jest wyŜej jak pole. 
-  została wytyczona droga na Brzezinach. Od posesji p.Pietrzaka droga przebiega w innym 
miejscu niŜ jest w planie. Czy będzie droga wykonywana zgodnie z planem czy  
rekultywowana stara droga. 
Wójt Gminy  -  jesteśmy za tym aby oddać komuś grunty, zrobić podziały działek i przejąć 
grunty, które faktycznie zajmujemy.  WiąŜą się z tym jednak pewne koszty. Chcemy aby 
przebieg drogi był taki jak obecnie. 
Pan Wróbel Stanisław, sołtys -   geodeta za duŜo zamierzył drogę w stronę krzyŜa Tak nie 
moŜe być. Poza tym nie wszędzie  granica działek zgadza się z granicą drogi. Niektórzy 
rolnicy musieliby granice działki przesunąć nawet o 5 m. 
Wójt Gminy – rozmawiałem z geodetą, który powiedział , Ŝe odcinek od drogi na OŜarów do 
p.Pietarzaka jest w porządku, granice się zgadzają. 
Pan Wróbel -   granice nie zgadzają się na tym odcinku np. granicę ma przesuniętą  p.Sobczyk 
i jeszcze kilku rolników. 
Wójt Gminy -    dzisiaj nie odpowiem. Musimy zrobić wizję w terenie. 
Radny Majtyka – słupski, które powbijał geodeta przy drodze nie są w granicach działek. 
Słupki wskazują  granice drogi, a nie działek. 
Pani Grześlak   
- świadkiem rozmowy był równieŜ radny Słowik. Chodzi o sportowców, którzy po granych 
meczach idą do baru na piwo w strojach sportowych. Ludzi denerwuje, Ŝe gmina daje 
pieniądze na stroje, a są one nie szanowane i  zniewaŜany jest imię klubu.  Wiadomo czym   
kończy się  pobyt w barze, często jest bliŜsze spotkanie z chodnikiem czy ziemią. Nikt nie 
miałby sprzeciwu, Ŝe ktoś idzie do baru, ale w stroju prywatnym. 
- mieszkańcy Korei pytają się co z załoŜeniem lampy ulicznej na Korei, 
- wczoraj rozmawiał ze mną p. Stepień R .z Mokrska .Chce się podłączyć do kanalizacji i ma 
   jakiś problem. W tej sprawie rozmawiałam równieŜ z panią Przewodniczącą. 
Wójt Gminy   
-  rozmawiałem w tej sprawie  z panią Prezes Klubu Sportowego w Mokrsku. Powiedziała, Ŝe 
zwróci  uwagę aby panowie po rozegranym meczu w słuŜbowych strojach  nie pojawiali się w 
barze i je szanowali. Ostanie  stroje zostały zakupione za ich własne zarobione pieniądze. 
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- było wcześniejsze uzgodnienie z  Zakładem Energetycznym w Wieluniu, Ŝe na bazie 
   wykonanego projektu oni wykonają przyłącze. Obecnie Rejon nie chce przyjąć  tego do 
   wiadomości. 
Pani Przewodnicząca Rady – pan Stępień był u  mnie podczas dyŜuru. Ma on zaprojektowane 
przyłącze kanalizacyjne wspólnie z sąsiadem. Studzienka kanalizacyjna znajduje się na 
działce sąsiada, który moŜe nie zezwolić na podłączenie.  
Odpowiedziałam mu aby trochę wstrzymał się z podłączeniem do kanalizacji i zgłosił się  w 
m-cu maju po rozstrzygnięciu przetargu na budowę kanalizacji w Mokrsku. 
JeŜeli cena oferty byłaby niŜsza od kwoty zaplanowanej w budŜecie gminy na budowę 
kanalizacji , wówczas pan Wójt mógłby w ramach 20% wartości zadania zlecić wykonanie 
przyłączy na odcinku gdzie została wybudowana sama sieć kanalizacyjna bez przyłączy. 
Radny Słowik  
-   Mokrsku na odcinku od drogi powiatowej do p.Stefaniaka w stronę baru „Antałek” jest 
duŜe zagięcie nawierzchni asfaltowej od strony chodnika. Asfalt pęka, zaczyna się 
wybrzuszać, juŜ wkrótce będą się wykruszać jego fragmenty. 
- w ub.roku pan Wójt obiecał  naprawić murek przy wjeździe do parku.  W tej chwili wygląda 
   bardzo nieładnie. 
- Czy w Mokrsku zostało juŜ zakończone posypywanie dróg Ŝwirem i ŜuŜlem, poniewaŜ  
   kilka dróg jeszcze pozostało, np.droga do p.Barcika 
Pani Sołtys Czart  
-  chciałam zgłosić wykonanie przepustu przy drodze powiatowej w Chotowie w kierunku 
Srebnicy. Mieszkańcy zgłaszali, Ŝe mostek jest zarwany na rowie, którym spływa woda od 
oczyszczalni ścieków w Mokrsku. Rura jest załamana i woda nie przepływa przez mostek. 
- mam  gorącą prośbę do Rady Gminy aby o terminach sesji informować społeczne gminy. 
  Ubolewam, Ŝe Wysoka Rada winna być zadowolona, Ŝe sołtysi są na sesjach i słuchają 
  obrad, a nie mówić, Ŝe sołtysi są nie potrzebni bo nam przeszkadzają. 
Przewodnicząca Rady -  informacja o terminie sesji jest podana w  Internecie.  JeŜeli chodzi o 
ostatnia sesje to nie było nic utajnione. Była to sesja b.szybko zwołana i trwała moŜe pół 
godziny. Nie chcieliśmy nikomu zabierać czasu przyjazdem. 
Pani Czart –  nie wszyscy mieszkańcy maja Internet. 
Przewodnicząca Rady –  począwszy od następnej sesji kaŜdorazowo będzie przesłane do 
sołtysa ogłoszenie o terminie i porządku obrad sesji Rady Gminy w celu wywieszeniu na 
tablicy ogłoszeń. 
Radna Grześlak – pani sołtys chyba za bardzo wyolbrzymia sprawę. Ja juŜ tyle lat jestem 
radną i nikt tutaj na sali nie powiedział, Ŝe sołtysi są niepotrzebni. Zawsze w przyjaźni 
pracujemy. Nigdy sołtysi nie byli lekcewaŜeni przez Rade. 
JeŜeli pani wie, kto tak  powiedział, to proszę  podać kto, poniewaŜ my czujemy się takimi 
posądzeniami .  
Radny Szaniec -  jestem podobnego zdania jak pani radna Grześka. Ja nie wiem aby ktoś z 
radnych powiedział, Ŝe sołtysi są nie potrzebni. JeŜeli pani wie, to proszę powiedzieć 
oficjalnie kto z radnych tak powiedział. Nie ma co ukrywać. 
Pani Czart – kaŜdy ma do mnie zaufanie i nie powiem który z radnych tak powiedział. 
Radna Strózik – do kogo mamy się zwrócić o wycięcie drzew  przy basenie straŜackim. 
Rosną tam topole, a wiadomo, Ŝe jak wysoka jest topola, tak daleko sięgają korzenie w pole. 
Są to grunty wspólnoty wsi. 
Wójt Gminy -  Są to grunty wspólnoty wiejskiej i z wnioskiem do Urzędu Gminy o wycięcie 
drzew powinien wystąpić sołtys. 
Radna Grześlak – pan Kumor z Mokrska pytał się, czy będzie dalej przy nasypie kolejowym 
czyszczony rów. 
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Wójt Gminy  – jeśli znajdzie się czas,  to zrobimy, nie mogę dzisiaj powiedzieć kiedy. Mamy 
2 koparki i pewne zadania przyjęte do realizacji. Jeśli będzie jakaś  koparka wolna, to 
wykonamy.  
Pani Sołtys Komor Danuta 
- chciałam zgłosić udroŜnienie mostków przy drodze powiatowej Mokrsko-Zmyślona /zjazdy 
   na drogę na Pastwy i Zimną Wodę/. Rolnicy skarŜą się , Ŝe nie mogą wjechać na pole. 
-  przy czyszczeniu rowów w Mokrsku na Koloni zostało bardzo duŜo odkrytych kabli 
   telefonicznych przed   posesją nr  26 pani Misiak Stanisław.  Dzieci kijami sięgają kable. 
   NaleŜałoby je zakopać. 
Sołtys Szkudlarek –  
- chciałbym ponowić wniosek o wycięcie drzewa na Zmyślonie. Pracownicy z Powiatowego 
   Zarządu Dróg przyjechali, pooglądali i odjechali. 
- naleŜałoby naprawić drogę od Ŝwirowni w Komornikach w stronę torów kolejowych. Droga 
  jest zaniŜona na odcinku około 100m co utrudnia poruszanie się maszynami rolniczymi. 
Pani Przewodnicząca Rady  
To drzewo grozi przewróceniem poniewaŜ jest podebrane pobocze i korzenie są  na 
wierzchu.. 
Radny Majtyka – wnoszę o naprawienie drogi gminnej Głęboki Ruczaj-Sikornik zwłaszcza 
odcinek za ostatnimi zabudowaniami. Na odcinku 100m droga zalana jest wodą. 
Radny Szaniec – chciałem poruszyć sprawę nielegalnych dzikich wysypisk. Chodzi mi o 
ustawienie tablic ostrzegających, Ŝe nie wolno w tym miejscu wyrzucać śmieci i jakie są 
konsekwencje. 
Radny Kmiecik -  chciałbym ponowić interpelację do PZD w sprawie ustawienia barierek na 
moście drogi powiatowej w miejscowości Mątewki. 
Wójt Gminy -  odczytał treść pisma przygotowanego do Zarządu Związku Gmin Ziemi 
Wieluńskiej o wyjaśnienie niektórych spraw w związku z zakupem akcji Telekomunikacji 
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej SA. 
 
Do treści pisma radni nie wnieśli uwag. 

 
 

P u n k t  14 
 

Zamkni ęcie obrad sesji  
 
 

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

 
1 XIX/96/08 Przyjęcia sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za 2007 

rok oraz ustalenie absolutorium Wójtowi Gminy 
2. XIX/97/08  Ustalenia minimalnej stawki czynszu najmu za lokale 
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uŜytkowe 
3. XIX/98/08 Zatwierdzenia taryf ceny i stawki za wodę na terenie gminy 

Mokrsko  oraz wywóz i unieszkodliwianie ścieków bytowych z 
terenu gminy Mokrsko 

4. XIX/99/08 Uchylenia uchwały Nr XVII/80/08 z dnia 7.03.08 w sprawie 
regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkoli i 
placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Mokrsko 

5. XIX/100/08 Uchylenia uchwały Nr XVIII/94/08 Rady Gminy z dnia 7.03.08 
w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie na okres 5 lat 
w trybie bezprzetargowych działki oznaczonej ewidencyjnie Nr 
870/2, połoŜonej w Krzyworzece 

6. XIX/101/08 Udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej dla Powiatu 
Wieluńskiego 

7. XIX/102/08  Zmian w budŜecie gminy na 2008 r 
8. XIX/103/08 Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli szkół, przedszkoli i 

placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Mokrsko 
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Na tym protokół zakończono i podpisano.- 
 
 
Protokółowała:      Przewodnicząca Rady Gminy 
 
Ewa Jędrzejak        Sabina  Sokół  
 
 
Protokół niniejszy obejmuje: 
1.Streszczenie przebiegu obrad sesji od strony 1 – 19 
2.Podjęte uchwały od strony 21- 
3.Załączniki jak niŜej: 
 
Lp. Treść załącznika Ilość stron 
1. Informacja Wójta Gminy o działalności pomiędzy sesjami 3 
2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2007 roku 
3 

3. Sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za 2007 rok 34 
4. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Łodzi Nr IV/11/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 roku w sprawie opinii o 
przedłoŜonym przez Wójta Gminy Mokrsko sprawozdaniu 

2 

5. Opinia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 marca 2008r w sprawie 
sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za 2007r 

1 

6. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy za 2007 rok 

1 

7. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Łodzi Nr IV/9/2008 z dnia 8 kwietnia odnośnie wniosku Komisji 
rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy 

1 

8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŜetu 
gminy 

1 

9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu za 
lokale uŜytkowe 

1 

10. Kalkulacja dochodów i wydatków w 2007 roku oraz prognozowane 
dochody po zmianie stawek czynszów i opłat za lokale uŜytkowe i 
mieszkaniowe oraz  propozycje stawek 

4 

11. Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków 

7 

12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf ceny i stawki opłat za 
wodę na terenie gminy Mokrsko oraz wywóz i unieszkodliwianie 
ścieków bytowych z terenu gminy Mokrsko 

1 

13. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Nr 
XVII/80/08 z dnia 7 marca 2008 roku  w sprawie regulaminu 
wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych 
prowadzonych przez gminę 

1 

14. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy  Mokrsko Nr 
XVII/94/08 z dnia 7 marca 2007r w sprawie wyraŜenia zgody na 
wydzierŜawienie na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym gruntu działki 
oznaczonej geodezyjnie Nr 870 w Krzyworzece 

1 

15. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej i 
rzeczowej dla Powiatu Wieluńskiego 

1 
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16. Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2008 rok 6 
17 Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, 

przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę 
Mokrsko 

 

      
 
 
 

 
 
 

 
 


