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P R O T O K Ó Ł  Nr XX/08 
 

 
z sesji  Rady Gminy Mokrsko odbytej w dniu  6 czerw ca 2008 roku w sali 
konferencyjnej Urz ędu Gminy  pod przewodnictwem pani Sabiny Sokół – 
Przewodnicz ącej Rady Gminy. 
 
 
Ustalona liczba radnych - 15 
Faktyczna liczba radnych - 15 
Liczba radnych obecnych na sesji – 13 
 
Radni Rady Gminy obecni na sesji: 
1.Braliński Zbigniew 
2.Gładysz Irena 
3.Grześak GraŜyna 
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 
 
Radni nieobecni na sesji: 
1.Juszczak Jan 
2.Wolna Genowefa 
 
Ponadto w sesji udział wzięli:  
1.Kącki Tomasz  – Wójt Gminy 
2.Urbaniak Wacław  – Sekretarz Gminy 
3.Nagła Renata - Skarbnik Gminy 
4.Kik Tadeusz  - inspektor ds. ochrony środowiska i zaopatrzenia w wodę w UG 
5.Gmur Arkadiusz - inspektor ds. inwestycji w UG 
6.Beata Marczak  - inspektor ds. pozyskiwania funduszy i zamówień publicznych w UG 
7.Kowalik Krystyna - inspektor ds. kadr w UG 
8.Stanek Małgorzata - inspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami rolnymi 
9.Beata Pilarczyk  – Dyrektor PUP 
10.Rafał Płóciennik  – Komendant Komisariatu Policji w Białej 
11.Szajsner Beata - sołtys sołectwa Krzyworzeka II 
12.Ciura ElŜbieta - sołtys sołectwa Mątewki 
13.Ptak GraŜyna - sołtys sołectwa Jasna Góra 
14.Szkudlarek Zbigniew - sołtys sołectwa Komorniki 
15.Czart Wiesława - sołtys sołectwa Chotów 
16.Braliński Stanisław- sołtys sołectwa Motyl 
17.Komor Danuta - sołtys sołectwa Mokrsko II 
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Ogółem w obradach XX sesji Rady Gminy Mokrsko udział wzięło 30 osób 
 

 
Porządek  obrad: 

 
 
1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocnościobrad 
2.Przyjęcie porządku obrad 
3.Przyjęcie protokółu z XIX sesji Rady Gminy 
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
5.Informacja Wójta Gminy o działalności pomiędzy sesjami 
6.Infomacja przedstawiciela PUP na temat bezrobocia na terenie Gminy Mokrsko 
7.Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Mokrsko 
8.Zaopiniowanie projektu Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie Obszaru 
  Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Prosny 
9.Podjęcie uchwał w sprawie: 
   a/ zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budŜetu gminy Mokrsko na 
       zadania określone w uchwale budŜetowej na 2008r 
   b/ udzielenia pomocy finansowej dla powiatu wieluńskiego 
   c/ udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu 
   d/ ograniczenia działalności SPZOZ w Wieluniu 
   e/ wynagrodzenia Wójta Gminy Mokrsko 
   f/ ustalenia zasad oraz wysokości diet dla radnych i świadczenia dla Przewodniczącego 
       Rady oraz określenia stawek za 1 km przebiegu pojazdu samochodowego nie będącego 
      własnością gminy uŜytego do celów słuŜbowych przez radnego 
   g/ zmiany uchwały Rady Gminy Nr IV/13/07 z dnia 30 stycznia 2007roku w sprawie 
       ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek 
      pomocniczych oraz zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych 
10.Zmiany do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
11.Zmiany w budŜecie gminy na 2008r 
12.Ustosunkowanie się do pisma Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w 
     sprawie zmian nazw miejscowości 
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 XX sesję Rady Gminy. 
Powitała wszystkich przybyłych i następnie stwierdziła wymagane kworum do podejmowania 
uchwał i wniosków. 
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P u n k t  2 
 

Przyjęcie porz ądku obrad  
 

Pani Sabina Sokół, Przewodnicząca Rady – przedstawiła porządek obrad sesji i następnie 
zwróciła się z zapytaniem, czy do porządku obrad  sesji są uwagi. 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad 
2. Przyjęcie porządku obrad 
3.Przyjęcie protokółu z XIX sesji Rady Gminy 
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
5.Informacja Wójta Gminy o działalności pomiędzy sesjami 
6.Informacja przedstawiciela PUP na temat bezrobocia na terenie Gminy Mokrsko 
7.Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Mokrsko 
8.Ustalenie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
       zasobu Gminy Mokrsko 
9.Zaopiniowanie projektu Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie 
       Obszaru  Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Prosny 
10.Podjęcie uchwał w sprawie: 
      a/wyraŜenia zgody na przystąpienie gminy Mokrsko w charakterze partnera do 
         realizacji wspólnego przedsięwzięcia z Województwem Łódzkim pod nazwą 
         „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa 
         Łódzkiego (Wrota  Regionu Łódzkiego)”  
       b/udzielenia pomocy finansowej dla powiatu wieluńskiego  
       c/ udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu 
       d/ ograniczenia działalności SPZOZ w Wieluniu 
       e/wynagrodzenia Wójta Gminy Mokrsko 
       f/ ustalenia wysokości diet dla radnych i świadczenia dla Przewodniczącego 
           Rady oraz określenia stawek za 1 km przebiegu pojazdu samochodowego 
           nie będącego własnością gminy uŜytego do celów słuŜbowych przez radnego  
       g/ zmiany uchwały Rady Gminy Nr IV/13/07 z dnia 30 czerwca 2007r w 
           sprawie ustalenia  wypłaty diet dla przewodniczących organów 
           wykonawczych jednostek pomocniczych oraz  zwrotu kosztów podróŜy 
           słuŜbowych 
   11.Zmiany w budŜecie gminy na 2008 r 
   12.Interpelacje, zapytania i wolne wnioski 
   13.Zamknięcie obrad sesji 
 
Następnie zwróciła się z zapytaniem, czy do porządku sesji są uwagi. 
 
Sekretarz Gminy –  zaproponował: 
1/ wykreślenie z porządku obrad sesji jaki otrzymali radni 
- punktu 8. „Ustalenie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
   zasobu gminy Mokrsko”. W związku z tym kolejne punkty porządku obrad przesuną się o 1 
   miejsce. 
- punktu 10 a  tj. „Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przystąpienie gminy 
   Mokrsko w charakterze partnera do realizacji wspólnego przedsięwzięcia z Województwem 
   Łódzkim pod nazwą” Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych 
  Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) 
2/ wprowadzenie do porządku obrad: 
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- w miejsce 10a punktu ”Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie 
  planowanego deficytu budŜetu gminy Mokrsko na zadania określone w uchwale budŜetowej 
  na 2008r” /Obecnie jest to punkt 9a/ 
- obecnie jako punkt 10 : „Zmiany do studium uwarunkowań i kierunków   zagospodarowania 
   przestrzennego gminy 
- za punktem „Zmiany w budŜecie gminy na 2008r” wprowadza się jako punkt 12 
„Ustosunkowanie się do pisma Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
  zmian nazw miejscowości”. 
Po tych zmianach  punkt „Interpelacje, zapytania i wolne wnioski” stają się punktem 13 
porządku. 
 
Następnie Przewodnicząca Rady odczytała porządek obrad ze zmianami zaproponowanymi 
przez Sekretarza Gminy i zwróciła się z zapytaniem: kto jest za przyjęciem porządku obrad 
XX sesji  Rady Gminy 
 
1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie obrad 
2.Przyjęcie porządku obrad 
3.Przyjęcie protokółu z XIX sesji Rady Gminy 
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
5.Informacja Wójta Gminy o działalności pomiędzy sesjami 
6.Infomacja przedstawiciela PUP na temat bezrobocia na terenie Gminy Mokrsko 
7.Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Mokrsko 
8.Zaopiniowanie projektu Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie Obszaru 
  Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Prosny 
9.Podjęcie uchwał w sprawie: 
   a/ zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budŜetu gminy Mokrsko na 
       zadania określone w uchwale budŜetowej na 2008r 
   b/ udzielenia pomocy finansowej dla powiatu wieluńskiego 
   c/ udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu 
   d/ ograniczenia działalności SPZOZ w Wieluniu 
   e/ wynagrodzenia Wójta Gminy Mokrsko 
   f/ ustalenia zasad oraz wysokości diet dla radnych i świadczenia dla Przewodniczącego 
       Rady oraz określenia stawek za 1 km przebiegu pojazdu samochodowego nie będącego 
      własnością gminy uŜytego do celów słuŜbowych przez radnego 
   g/ zmiany uchwały Rady Gminy Nr IV/13/07 z dnia 30 stycznia 2007roku w sprawie 
       ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek 
      pomocniczych oraz zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych 
10.Zmiany do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
11.Zmiany w budŜecie gminy na 2008r 
12.Ustosunkowanie się do pisma Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w 
     sprawie zmian nazw miejscowości 
13.Interpelacje, zapytania i wolne wnioski 
14.Zamknięcie obrad sesji 
 
Porządek obrad sesji ze zmianami został przyjęty jednogłośnie.   
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P u n k t  3 
 

Przyjęcie protokółu z XIX sesji Rady Gminy  
 

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

 
 

P u n k t  4 
 

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków  
 

Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono radnych: 
1.radnego Piśniaka Arkadiusza 
2.radnego Podymę Zbigniewa 
3.radną Gładysz Irenę 
 
Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty. 
 

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/ 
Pan Kik Tadeusz – inspektor ds. ochrony środowiska  i  zaopatrzenia w wodę poinformował 
iŜ firma CODEX przeprowadziła na naszym terenie inwentaryzację dzikich wysypisk. Z 
przeprowadzonej inwentaryzacji dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy Mokrsko  wynika, 
Ŝe do usunięcia jest około 13 tys.metrów . tj.ok.10tys.ton 
Najtańszym sposobem pozbycia się dzikich wysypisk jest  zawiezienie składowanych na nich 
odpadów  na składowisko gminne. Do września 2009 roku  mamy mieć zamknięte i 
zrekultywowane składowisko odpadów w gminie Mokrsko a do kwietnia jest okres kiedy 
moŜemy składować i zwozić śmieci. Koszty likwidacji dzikich wysypisk zostały oszacowane 
na kwotę około 400 tys.zł w tym opłata ekologiczna, która musimy odprowadzić do Urzędu 
Marszałkowskiego wynosi 225 tys.zł.  
Wójt Gminy - UwaŜam, Ŝe w tym roku  powinniśmy podjąć temat usuwania dzikich 
wysypisk, gdyŜ po zamknięciu wysypiska koszty będą jeszcze wyŜsze,  poniewaŜ trzeba 
będzie śmieci zawieść  znacznie dalej.  Poza tym w przyszłym roku będziemy musieli 
przystąpić do zamknięcia i rekultywacji istniejącego wysypiska. Prosiłbym o zajęcie 
stanowiska  odnośnie dzikich wysypisk.  
Radny Szaniec – ta suma mnie przeraŜa.  
Radna Gładysz – czy w tym roku musimy odprowadzić do Urzędu Marszałkowskiego 225 
tys.zł. 
Pan Kik – opłata środowiskowa  jest regulowana w następnym miesiącu danego półrocza. 
Przewodnicząca Rady -  proszę o przegłosowanie, czy w związku z zamknięciem i 
rekultywacją wysypiska gminnego w przyszłym roku,  Urząd Gminy ma przystąpić do 
likwidacji dzikich wysypisk przy  podanych kosztach . 
 
Rada Gminy po zapoznaniu się z kosztami jednogłośnie opowiedziała się za 
podjęciem działań przez Wójta Gminy w  zakresie likwidacji dzikich wysypisk. 
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P u n k t  6  
 

Informacja przedstawiciela PUP na temat bezrobocia  
na terenie Gminy Mokrsko  

 
 
Głos zabrała pani Beata Pilarczyk – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, która przedstawiła 
Informację na temat bezrobocia na terenie gminy Mokrsko 
 /informacja stanowi załącznik Nr 2 do protokółu/ 
 
Dyskusja: 
Radna  Strózik – czy PUP ma oferty pracy dla studentów w miesiącach czerwiec – 
październik 
Pani Beata Pilarczyk -   Studenci nie są uznawani za osoby bezrobotne, dlatego nie ma dla 
nich specjalnych ofert. 
Radny Mielczarek -  czy absolwent średniej szkoły, który w październiku rozpocznie studia 
ma obowiązek zarejestrowania się w Urzędzie Pracy jako bezrobotny,  chodzi o 
ubezpieczenie w razie wypadku. 
W gminie Mokrsko jest  wzrost o12 osób bezrobotnych w stosunku do roku ubiegłego. Czy 
były jakieś zwolnienia grupowe. 
Pani Pilarczyk Beata –  osoby, które ukończyły szkołę średnią i nadal będą kontynuować 
nauką są ubezpieczone przez okres wakacji. 
Zwolnień grupowych nie było. Wzrost bezrobocia moŜe wynikać np. stąd, Ŝe ktoś nie był 
dotychczas zarejestrowany a chciał skorzystać z wsparcia na rozpoczęcie  działalności 
gospodarczej i zarejestrował się. 
Radny Szaniec  
-   z jakim zawodem wśród osób  z wykształceniem wyŜszym jest najwięcej bezrobotnych . 
- ile ha przeliczeniowych moŜe mieć rolnik, aby mógł się zarejestrować w Urzędzie Pracy 
   jako bezrobotny. 
- czy osoba posiadająca gospodarstwo rolne i wydzierŜawi je notarialnie, będzie mogła się 
zarejestrować jako osoba bezrobotna.  
Radny Majtyka -  rolnicy, którzy mają powyŜej 2 ha przeliczeniowych nie mogą się 
zarejestrować w Urzędzie Pracy jako bezrobotni. Zatrudniają się więc na czarno 
Pani Pilarczyk Beata  
– ustawa mówi, Ŝe jeśli osoba posiada gospodarstwo rolne powyŜej 2 ha przeliczeniowych nie 
moŜe być zarejestrowana jako osoba bezrobotna. MoŜe się zarejestrować jako poszukująca 
pracy. Nie posiada jednak prawa do zasiłku dla bezrobotnego. Nie moŜemy równieŜ szkolić 
takich osób. Muszą one szukać innych źródeł przekwalifikowania w zawodzie.  Mogą 
skorzystać z programów prowadzonych przez GOPS-y czy Centra Pomocy Rodzinie. 
- bezrobotny nie moŜe posiadać gospodarstwa rolnego. Jeśli je wydzierŜawi notarialne nadal 
pozostaje jego właścicielem 
- Jeśli chodzi o pytanie w jakim zawodzie z wykształceniem wyŜszym jest najwięcej 
bezrobotnych, to na dzień dzisiejszy nie mam takich danych. 
Radna Strózik – ile osób z terenu gminy skorzystało z dotacji na uruchomienie własnej 
działalności 
Pani Pilarczyk Beata – Nie mam dzisiaj takich danych. Mogę powiedzieć ile osób skorzystało 
z gminy z robót publicznych.   
W roku ubiegłym z terenu gminy korzystało 21 osób z robót publicznych  za kwotę 138.047 
zł,  natomiast w roku bieŜącym do chwili obecnej 17 osób za kwotę 135.826 zł. W ramach 
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prac interwencyjnych w roku ubiegłym zostały zatrudnione 4 osoby  za kwotę 4.362 zł i 7 
osób w ramach prac społeczno-uŜytecznych za kwotę 7.863 zł 
Radny Szaniec – ile wynosi obecnie zasiłek dla bezrobotnego.  
Pani Pilarczyk Beata – zasiłek dla bezrobotnego wynosi 583 zł brutto i jest wypłacany przez 
okres 6 m-cy.  
Radny Braliński – ile razy moŜe odmówić pracy osoba bezrobotna, aby nie być skreślona z 
listy bezrobotnych. 
Pani Pilarczyk Beata -  od 2007r roku  1 odmowa pracy powoduje wyłączenie z listy 
bezrobotnych. Po 3 m-cach  taka osoba moŜe się ponownie zarejestrować ale musi 
udokumentować 12 m-cy pracy w przeciągu 18 miesięcy. 
Radny Mielczarek -  osoba bezrobotna otrzymała skierowanie do pracy z Urzędu Pracy i 
przepracowała 2 dni. Czy moŜe zrezygnować z pracy ze względów zdrowotnych. 
Wójt Gminy– kaŜdy pracodawca zanim  zatrudni  jakąś osobę kieruje ją na badania wstępne, 
celem wydania przez lekarza zaświadczenia  czy moŜe być ona zatrudniona na danym 
stanowisku pracy.  
Radna Strózik  - osoba ma ukończone wyŜsze studia. Urząd pracy proponuje jej pracę za 1000 
zł, a ona chce 1500 zł. Czy moŜe odmówić pracy. 
Pani Pilarczyk –  najniŜsze wynagrodzenie wynosi 1.126 zł i poniŜej tej kwoty nie moŜna 
zatrudnić osoby. To, Ŝe ktoś chce więcej, nie oznacza, Ŝe musi otrzymać więcej. 
 
PoniewaŜ więcej głosów w dyskusji nie było Przewodnicząca Rady podziękowała pani 
Dyrektor za przedstawienie informacji na temat bezrobocia na terenie gminy Mokrsko 
 
 

P u n k t  7 
 

Informacja na temat bezpiecze ństwa publicznego  
na terenie Gminy Mokrsko  

 
 
Pan Rafał Płóciennik – Komendant Komisariatu Policji w Białej przedstawił „Informacje dot. 
stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w roku 2007 na terenie gminy Mokrsko. 
/informacja stanowi załącznik Nr 3 do protokółu/ 
 
Dyskusja: 
Pani Czart Wiesława, sołtys sołectwa Chotów – jaki procent ogółu popełnionych przestępstw, 
stanowią przestępstwa popełnione przez młodocianych 
Komendant Komisariatu Policji – przestępstwa popełnione przez osoby w wieku 13-17 lat 
stanowią 10 % ogółu czynów ujawnionych przez Komisariat Policji.         
Radny Szaniec -  mam prośbę do Komendanta i jednocześnie pytanie: widząc jakie są dziury  
na drogach powiatowych, czy  Policja nie mogłaby zgłosić do Powiatowego Zarządu Dróg o 
naprawienie  drogi. Interpelacje przesyłane przez nas do PZD nie zawsze są załatwiane 
pozytywnie. JeŜeli wnioski będą zgłaszane przez nas i Policję skutek będzie większy. 
Komendant Komisariatu Policji- Gospodarzem na terenie gminy z ramienia Policji jest 
dzielnicowy. KaŜde zdarzenia, które mogłoby zagraŜać bezpieczeństwu na drogach, dzielnicy 
wpisuje do ksiąŜki., następnie  zgłaszamy drogą telefoniczną lub pisemnie zauwaŜone fakty 
do PZD. 
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Radna Grześlak  
- duŜym zagroŜeniem  jest przekraczanie prędkości przez kierujących pojazdami w terenie 
   zabudowanym. W ub.roku na sesji była odpowiedź, Ŝe Komenda Policji w Wieluniu nie 
   posiadała takiego urządzenia. Jak wygląda sprawa w tym roku 
- Pojawiają się głosy, Ŝe w sklepach sprzedawane są papierosy nieletnim na sztuki 
Komendant Komisariatu Policji 
- Dla Komendy Powiatowej Policji został zakupiony nowy samochód, który jest lepszy i 
moŜna nim znacznie szybciej się poruszać  i dogonić tzw. piratów drogowych. Jest równieŜ 1 
przenośny fotoradar. W zaleŜności od wskaźnika zagroŜenia  jest ustawiany  w danym terenie. 
O tym gdzie zostanie zainstalowany decyduje Naczelnik Ruchu Drogowego.  
- papierosów  na sztuki w sklepach nie wolno sprzedawać. 
Radny Mielczarek -  ile biletów moŜna sprzedać na zabawie aby impreza nie miała charakteru 
imprezy masowej 
Komendant Komisariatu Policji -  do 1000  sprzedanych biletów  impreza nie jest  imprezą  
masową.. Chcę jednak zaznaczyć, Ŝe za bezpieczeństwo i ład wewnątrz budynku zawsze 
odpowiada organizator imprezy. 
Radny Szaniec – czy nowy samochód jest oznakowany 
Komendant Komisariatu Policji – samochód nie jest oznakowany 
 
PoniewaŜ więcej zapytań nie było Przewodnicząca Rady podziękowała Komendantowi Policji 
za przedstawienie informacji. 
 

P u n k t  8 
 

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

 
Przewodnicząca Rady -  Na komisjach sprawa była omawiana i dyskutowana. Radni 
zapoznali się z  graficznym przebiegiem Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina rzeki 
Prosny”  oraz nowym opisem przebiegu granic Obszaru  w granicach gminy Mokrsko. 
W projekcie rozporządzenia w § 3 wprowadzane są zakazy.  Proszę p.Gmura o 
przedstawienie  propozycji  zmian zapisów w tym paragrafie i następnie  przedstawienie 
opinii zbiorczej Komisji. 
Pan Gmur Arkadiusz – inspektor ds. inwestycji odczytał  propozycje zmian zapisu § 3 
wprowadzającego zakazy: 
- § 3 ust.1 rozporządzenia dopisać po nawiasie :”Zakaz, o którym mowa nie dotyczy realizacji 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzane 
procedury oddziaływania na środowisko wykazały brak niekorzystnego wpływu na przyrodę 
obszaru” 
- paragrafowi 3 ust..6 w/w rozporządzenia nadać brzmienie: 
„Lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 20 m od linii brzegów rzeki 
OŜarki,  i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów 
słuŜących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej” 
- „w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina rzeki Prosny” utrzymać w mocy 
postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko 
Radny Pisniak Arkadiusz – przedstawił zbiorczą opinie komisji z dnia 30.05.08 dotyczącą 
projektu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie Obszaru  Chronionego Krajobrazu 
Doliny rzeki Prosny./zał.Nr 4/ 
Radny Szaniec – na komisji poruszałem sprawę  terenów Banasi, które zostały włączone do 
obszaru chronionego. Mieszkają tam państwo Dudzik i Sałata, ich gospodarstwo jest połoŜone 
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przy samej OŜarce. JeŜeli Banasie zostaną włączone do obszaru Chronionego, czy nie będzie 
ograniczenia moŜliwości rozbudowy istniejących gospodarstw. Czy  ustalone 20 m linii 
zabudowy od rzeki OŜarki jest wystarczające. 
Radny Podyma – OŜarka nie jest zaliczana do rzek 
Pan Gmur Arkadiusz -  W planie zagospodarowania przestrzennego gminy nie ma na 
Banasiach przewidzianych nowych terenów budowlanych. Są wyznaczone tereny łąk i   
lasów. JeŜeli istnieje juŜ zabudowa zagrodowa, to jest moŜliwość rozbudowy gospodarstwa. 
 
PoniewaŜ więcej głosów w dyskusji nie było Przewodnicząca Rady poprosiła Komisje 
Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu uchwały /zał.. 5/ 
 
Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XX/104/08 w sprawie uzgodnienia projektu 
Rozporządzenia Wojewody łódzkiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu 
„Dolina rzeki Prosny” przy 1 głosie wstrzymującym się. 
 
 

P u n k t  9 
 
 

Podjęcie uchwał w sprawie:  
 
a/  zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu bu dŜetu gminy 
Mokrsko na zadania okre ślone w uchwale bud Ŝetowej na 2008r  
 
 
Głos zabrała pani Renata Nagła – Skarbnik Gminy 
Pierwotnie zamierzaliśmy zaciągnąć kredyt  i poŜyczkę na budowę kanalizacji i dróg. Jednak 
z uwagi na to, Ŝe do złoŜonego wniosku na kanalizację musimy wpisać wkład własny  a   
mamy 5 m-cy czasu na zapłacenie rachunków, postanowili śmy obecnie zaciągnąć tylko 
kredyt  w wysokości 1.100 tys.zł na drogi tj: 
-  budowę drogi Nr 117054E Chotów-Krzyworzeka-OŜarów 
- budowę drogi Nr 11709E Wieluń-Słupsko-Wichernik 
- budowę drogi wewnętrznej dojazdowej Nr 422 Komorniki-Pasternik 
- modernizację drogi wewnętrznej dojazdowej Nr 25 w miejscowości Brzeziny 
 
 
PoniewaŜ dyskusji nie było Przewodnicząca Rady poprosiła Komisję Uchwał i Wniosków o 
przedstawienie projektu uchwały /zał.Nr 6/ 
 
Rada Gminy Mokrsko podjęła uchwałę Nr XX/105/08 w sprawie zaciągnięcia kredytu 
na finansowanie planowanego deficytu budŜetu gminy Mokrsko na zadania 
określone w uchwale budŜetowej na 2008 rok  przy jednym głosie wstrzymującym 
się. 
 
 
b/ udzielenia pomocy finansowej dla powiatu wielu ńskiego  
 
Głos zabrała pani Renata Nagła – Skarbnik Gminy 
Proponuje się udzielić pomocy finansowej dla powiatu wieluńskiego na opracowanie 
dokumentacji projektowej dla wspólnego zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi 
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powiatowej Nr 4509S E Skomlin-Turów w miejscowości Chotów o długości 1,2 km. Wartość 
brutto zadania wynosi 30 tys.zł, udział finansowy powiatu – 15 tys.zł i udział finansowy 
Gminy równieŜ 15 tys.zl. 
Radny Piśniak Arkadiusz – przedstawił opinię zbiorczą Komisji /zał.7/ 
 
Dyskusja: 
radna Gładysz Irena -  czy projekt będzie wykonany  na  budowę chodnika po obu stronach 
drogi 
Wójt Gminy -   projekt moŜemy zlecić na chodnik po 2 stronach drogi, ale czy 30 tys.zł 
wystarczy. Rozmawiałem z projektantem, który stwierdził, Ŝe   kwota 30 tys.zł. na 
opracowanie projektu na 1,2 km chodnika  łącznie z kanalizacja moŜe być  nie wystarczająca. 
Pani Czart Wiesława – popieram radną Gładysz i równieŜ jestem za tym aby projekt 
przewidywał budowę chodnika po 2 stronach drogi. Obiecuję jako sołtys, Ŝe wszystkie 
pieniądze będące w dyspozycji samorządu wsi będą przekazywane na budowę chodnika. 
Wójt Gminy -  droga przez Chotów jest drogą powiatową i budowa chodnika leŜy w gestii 
Powiatu. Co będzie jeśli Powiat nie będzie chciał przeznaczyć środków i budować chodnika 
w takim zakresie. 
Radna Grześlak –  projekt jest waŜny 2 lata. Co będzie , jeśli w tym okresie chodnik nie 
zostanie wybudowany. 
Wójt Gminy – Projekt będzie nadal waŜny pod warunkiem Ŝe zostanie dokonany wpis w 
dzienniku budowy o rozpoczęciu inwestycji. 
 
PoniewaŜ więcej głosów w dyskusji nie było , Przewodnicząca Rady poprosiła Komisje 
Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu uchwały /zał.Nr 8/ 
 
Rada Gminy Mokrsko podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XX/106/08 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wieluńskiego. 
 
c/ udzielenie pomocy finansowej dla Komendy Powiato wej Policji w Wieluniu  
 
Głos zabrała pani Renata Nagła Skarbnik Gminy 
Otrzymaliśmy pismo z Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej na zakup samochodu juŜ przed ostatnia sesją.  Broniliśmy się  przed 
udzieleniem tej pomocy, poniewaŜ w 2006r udzielaliśmy pomocy finansowej równieŜ na 
zakup samochodu. Okazało się , Ŝe nasza Gmina została jako jedyna która  nie udzieliła  tej 
pomocy. W związku z tym proponujemy podjąć uchwałę o przekazaniu środków finansowych 
na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Łodzi w kwocie 5 tys.zł z 
przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Białej. Warunki przekazania 
środków finansowych będą zawarte w umowie  określającej ich przeznaczenie i zasady  
rozliczania.. 
Radny Arkadiusz Piśniak – przedstawił opinie zbiorczą komisji. /zał.Nr 9/ 
 
PoniewaŜ głosów w dyskusji nie było, Przewodnicząca Rady poprosiła  Komisję Uchwał i 
Wniosków o przedstawienie projektu uchwały /zał.Nr 10/ 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XX/107/08 w sprawie przekazania 
środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji KWP w Łodzi. 
 
d/ ograniczenia działalno ści SP ZOZ w Wieluniu  
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Głos zabrała pani Karolina Zgondek 
Starostwo Powiatowe w Wieluniu przesłało nam do zaopiniowania   projekt uchwały Rady 
Powiatu w Wieluniu w sprawie likwidacji Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc oraz utworzenia 
Oddziału Pulmonologii w strukturze Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Wieluniu. Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc byłby zlikwidowany z dniem 1 października 
2008r. Dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych związanych z leczeniem 
gruźlicy płuc zapewni Wojewódzki Zespól Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia 
Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi z filią w Tuszynie. 
Obecnie pomieszczenia Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc nie spełniają określonych wymagań 
jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym. Dotychczas chorzy na 
gruźlicę leczeni w Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc stanowili jedynie 5-6% ogółu leczonych 
pacjentów w tym oddziale. Poza tym w związku z wejściem z Ŝycie od 1 stycznia 2008r 
przepisów dostosowujących czas pracy lekarzy do wymogów unijnych istnieje zagroŜenie 
zapewnienia odpowiedniej opieki pacjentom w oddziale, wynikające z niewystarczającej 
obsady lekarskiej. /pismo Starostwo Powiatowego w raz z projektem Uchwały rady Powiatu 
w sprawie likwidacji Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc oraz utworzenia Oddzialu 
Pulmonologii w strukturze SPZOZ w Wieluniu stanowi zał.Nr 11/ 
Radny Piśniak Arkadiusz – przedstawił opinię zbiorcza Komisji /zał.Nr 12/ 
 
Dyskusja: 
Radny Szaniec -  Na Radzie Społecznej SPZOZ był ten temat przedstawiany. Likwidację 
Oddziału gruźliczego uzasadniono tym, Ŝe: 
- chorych na prawdziwą gruźlicę jest około 6% ogółu pacjentów leczonych na tym oddziale 
- jest zalecenie NFZ aby oddzielić chorych na gruźlicę  od pacjentów chorych na inne 
   choroby płuc. Obecnie  na tym samym oddziale przebywają pacjenci chorzy na gruźlicę 
   oraz osoby , które mają np zapalenie płuc lub inne  powikłania . Korzystają z tych samych 
   pomieszczeń /łazienki, ubikacji/ itd., a tak być nie powinno.  
   Ponadto pani Dyrektor  tłumaczyła, Ŝe NFZ kwestionuje istnienie Oddziału Gruźlicy i 
   Chorób Płuc i moŜe nie przyznać dotacji jaka jest na kaŜdego pacjenta.  Brak jest równieŜ        
   obsady lekarskiej. 
 
Przewodnicząca Rady – jest projekt uchwały  Rady Powiatu w sprawie likwidacji Oddziału 
Gruźlicy i Chorób Płuc oraz utworzenia Oddziału Pulmonologii w strukturze Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu oraz zbiorcza opinia Komisji Rady 
Gminy Mokrsko wyraŜająca negatywną opinię wobec w/w sprawy. 
W związku z tym proponuje przegłosować: kto jest za ograniczeniem działalności SPZOZ w 
Wieluniu tj.likwidacji Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc oraz utworzenia Oddziału 
Pulmonologii w strukturze SPZOZ 
 
 4 radnych głosowało „za”   i  7 radnych było  „przeciw” . 
 
Wobec takiego wyniku głosowania, Przewodnicząca Rady stwierdziła i Rada Gminy wydała 
negatywną opinię w sprawie likwidacji Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc oraz utworzenia 
Oddziału Pulmonologii w strukturze SPZOZ. 
Następnie poprosiła Komisję Uchwał i Wniosków  o przedstawienie projektu uchwały./zał.Nr 
13/ 
 
Rada Gminy Mokrsko podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XX/108/08 w sprawie 
wyraŜenia opinii dotyczącej ograniczenia działalności SPZOZ w Wieluniu. 
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e/ wynagrodzenia Wójta Gminy Mokrsko  
 
Głos zabrała pani Krystyna Kowalik 
Dnia 22 kwietnia br weszło w Ŝycie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008r  
rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników 
samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach 
marszałkowskich. 
Zmieniły się tabele miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatków funkcyjnych. 
Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem: wynagrodzenie wójta w gminie do 15 tys. 
mieszkańców wynosi: 
- wynagrodzenie zasadnicze od 4.200 zł do 5.900 zł 
- dodatek funkcyjny od 1.500 zł do 1.900 zł 
- dodatek specjalny od 20% do 40% (łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 
   funkcyjnego) 
 Dotychczasowa płaca Wójta Gminy Mokrsko wynosi: 
 - wynagrodzenie zasadnicze  - 3.500 zł 
- dodatek funkcyjny - 1.080 zł 
- dodatek specjalny - 20%, to jest 916 zł 
- dodatek staŜowy 10%,  to jest 350 zł 
Razem 5.846 zł. Jest to o 1.414 zł za mało w stosunku do najniŜszego wynagrodzenia  z 
tabeli. 
 Po przeanalizowaniu dotychczasowego wynagrodzenia w stosunku do nowych stawek 
regulacji płacowej wynika, Ŝe wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Urzędzie 
Gminy obniŜyły się w stosunku do średniej stawki w grupie o  ok.40%. Znaczy to, Ŝe 
dotychczasowe wynagrodzenia kształtowały się na poziomie 120% w stosunku do średniej 
stawki w grupie, a po zmianie tabelek dotychczasowe wynagrodzenia kształtują się na 
poziomie 80% średniej stawki w grupie. 
Około 20% pracowników nie posiada minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego w 
grupie. Od wielu lat pracownicy nie otrzymywali podwyŜek płac, lecz tylko wzrost o stopień 
inflacji. Wwobec powyŜszego zarobki pracowników spadają w stosunku do średniej krajowej. 

Reforma siatki płac objęła równieŜ pracowników zatrudnionych w szkołach i 
placówkach oświatowych  (rozporządzenie z dn.30.04.2008 w sprawie warunków 
wynagradzania za prace i przyznawania innych świadczeń dla pracowników nie będących 
nauczycielami) Na podstawie nowych przepisów zostały zniesione dotychczasowe zasady, 
polegające na podejmowaniu przez Radę Gminy uchwały w sprawie ustalania najniŜszego 
wynagrodzenia oraz wartości za 1 punkt. 

14 maja br weszło w Ŝycie zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad 
wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych 
jednostek samorządu terytorialnego dotyczące pracowników zatrudnionych w jednostkach 
pomocy społecznej. 

 
Radny Arkadiusz Piśniak – przedstawił opinię zbiorczą Komisji w sprawie  wynagrodzenia 
Wójta Gminy Mokrsko zał.Nr 14/ 
 
PoniewaŜ nikt z radnych nie  zabrał głosu w dyskusji, Przewodnicząca Rady poprosiła 
Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu uchwały /zał.nr. 15/ 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XX/109/08 w sprawie ustalenia 
wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta 
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f/ ustalenia zasad oraz wysoko ści diet dla radnych i świadczenia dla 
przewodnicz ącego Rady oraz okre ślenia stawek za 1 km przebiegu pojazdu 
samochodowego nie b ędącego własno ścią gminy u Ŝytego do celów 
słu Ŝbowych przez radnego  
 
Głos zabrała pani Renata Nagła Skarbnik Gminy 
Zgodnie z uchwałą z 2002 roku, która określała zasady i wysokość diet dla radnych oraz 
świadczenia dla Przewodniczącego Rady , radni otrzymywali diety za udział w posiedzeniach 
w formie ryczałtu miesięcznego w następującej wysokości:  
- wiceprzewodniczący  Rady i  przewodniczący komisji – 10% maksymalnej wysokości diety 
- radni – 9% maksymalnej wysokości diety. 
Wysokość  była uzaleŜniona od kwoty bazowej, która była ogłaszana w ustawie o budŜecie 
państwa. Uchwała ta podlegała juŜ 2 razy kontroli RIO /w roku 2003 i 2007/ i zawsze budziła 
kontrowersje kontrolujących poniewaŜ nie były jasno określone zasady dot. 
usprawiedliwionej nieobecności. Nie mieliśmy wprawdzie zalecenia w tej sprawie, ale z Panią 
Przewodniczącą  uznałyśmy, Ŝe naleŜałoby zmienić uchwałę i wprowadzić jasne zasady.  
Obecnie proponuje się zryczałtowaną dietę za udział w posiedzeniach Rady i Komisji w 
wysokości: 
1/ dla Wiceprzewodniczącego Rady oraz Przewodniczącego Komisji – 220 zł 
2/ dla radnego 200 zł 
  Podstawą wypłaty diety jest podpis radnego na liście obecności. Radny nieobecny na 
  posiedzeniu nie otrzymuje diety. 
 Radnemu przysługuje tylko jedna dieta w danym dniu niezaleŜnie od liczby posiedzeń, w  
 których uczestniczył. 
 Ponadto radnemu odbywającemu podróŜ słuŜbową pojazdem samochodowym nie będącym 
 własnością gminy  zwrot kosztów przejazdu w wysokości 0,50 zł za 1 km przebiegu pojazdu. 
3/ Przewodniczący Rady otrzymywałby dietę w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 
  1325 zł oraz ryczałt pienięŜny za uŜywanie własnego samochodu do celów słuŜbowych na 
  obszarze działania Rady za 100 km, wypłacany w wysokości wynikającej z przepisów w 
  sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów uŜywania do celów 
  słuŜbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością 
  pracodawcy. 
  W razie niemoŜności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Rady w okresie dłuŜszym 
  niŜ miesiąc świadczenia przysługuje pełniącemu tę funkcje Wiceprzewodniczącemu Rady. 
  Diety radnych będą przekazywane na konta osobiste w terminie do ostatniego dnia miesiąca. 
 
Radny Piśniak Arkadiusz  przedstawił  zbiorczą opinię Komisji /zał.Nr 16/ 
 
Dyskusja: 
Radna Grześlak –  czy była zrobiona jakaś kalkulacja kosztów? Czy po zmianie koszty 
wzrosną czy zmaleją. Na pewno poprawi się frekwencja. 
Pani Skarbnik – wstępnie kalkulowaliśmy i wydaje mi się, Ŝe nie będzie wielkiej róŜnicy. 
 
PoniewaŜ więcej głosów w dyskusji nie było , Przewodnicząca Rady poprosiła Komisję 
Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu uchwały./zał.nr 17/ 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XX/110/08 w sprawie ustalenia zasad 
oraz wysokości diet dla radnych i świadczenia dla Przewodniczącego Rady oraz 
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stawek za 1 km przebiegu pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy 
uŜytego do celów słuŜbowych przez radnego. 
 
g/ zmiany uchwały Rady Gminy Nr IV/13/07 z dnia 30 stycznia 2007roku w 
sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodnic zących organów 
wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zwrotu kos ztów podró Ŝy 
słu Ŝbowych   
 
Głos zabrała pani Skarbnik Gminy 
Sołtysi dotychczas za udział w sesji otrzymywali 3 diety pracownicze, co stanowiło na dzień 
obecny 69 zł. Propozycja nasza jest:  ustalenie zryczałtowanej diety dla sołtysów za udział w 
sesji w wysokości 100 zł. tj. połowa diety radnych. 
Pan Piśniak Arkadiusz  - przedstawił opinie zbiorczą Komisji  /zał.Nr 18/ 
Dyskusja: 
Sołtys Szkudlarek  Zbigniew –  byłem przeciwny podnoszeniu podatków i nie jestem 
zwolennikiem podnoszenia diet. 
Radny Majtyka     -   m-c temu sołtysi byli z petycją u Wójta  odnośnie podniesienia  
wynagrodzenia. 
Sołtys Szkudlarek – byliśmy u Wójta w sprawie pokrycia sołtysom kosztu abonamentu 
telefonicznego. 
Wójt Gminy -   Sołtysi byli u mnie i rozmawialiśmy, Ŝe nie ma podstawy prawnej aby 
zapłacić im za roznoszenie nakazów ani teŜ pokryć kosztów abonamentu telefonicznego.                                        
Proponując podwyŜszenie diet sołtysom chcieliśmy w pewien sposób zrekompensować 
ponoszone przez nich  wydatki.  
 
PoniewaŜ więcej  uwag ani zapytań nie było Przewodnicząca rady poprosiła o przedstawienie 
projektu uchwały/zał.Nr 19/ 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XX/111/08 w sprawie zmiany uchwały 
Rady Gminy Nr IV/13/07 z dnia 30 stycznia 2007r w sprawie ustalenia zasad wypłaty 
diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz 
zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych 
 
 

 
P u n k t  10 

 
Zmiany do studium uwarunkowa ń i kierunków  

 zagospodarowania przestrzennego gminy  
 

 
Głos zabrał pan Urlich Piotr – Reprezentuję firmę UNIGLOB z Łasku. Zajmuje się ona 
planowaniem przestrzennym. Mam Państwu przedstawić jakie są zasady zmian studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko oraz zmian 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko celem wyznaczenia 
obszarów przestrzeni publicznej. 
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przez obszar przestrzeni 
publicznej rozumie się obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców, poprawy jakości ich Ŝycia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych 
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ze względu na jego połoŜenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne określony w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 
Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Mokrsko zostało opracowane zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r o zagospodarowaniu 
przestrzennym i nie określa przestrzeni publicznych. 
 Aby wyznaczyć obszary przestrzeni publicznej naleŜy dąŜyć do zmiany studium. 
W tym celu naleŜy: 
- dokonać analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy uwzględniając wnioski 
   mieszkańców 
- uzyskać opinię wyników analizy przez Komisję urbanistyczno-architektoniczną, 
- zapoznać Radę Gminy z opinią Komisji urbanistyczno-architektoniczną. 
Rada Gminy po zapoznaniu się z opinią podejmuje lub nie, uchwałę o przystąpieniu do zmian 
w studium . 
Po zakończeniu zmian w studium /tj. uchwalenia zmiany studium/ istnieje obowiązek  w 
terminie 3 miesięcy przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy. 
 
Radny Majtyka – co Gmina skorzysta mając wyznaczone przestrzenie publiczne. 
Pan Piotr Urlich -  wyznaczenie przestrzeni publicznych jest niezbędne aby skorzystać z 
środków pomocowych. 
Pani Beata Marczak -  jeśli chodzi o składanie wniosków o pomoc w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi” najprawdopodobniej nabór wniosków będzie w sierpniu a moŜe 
nawet we wrześniu. Na dzień dzisiejszy nie ma równieŜ  jednoznacznego stanowiska 
odnośnie obowiązku wyznaczenia przestrzeni publicznej w planie zagospodarowania 
przestrzennego gminy  przy składaniu wniosku. Otrzymaliśmy informację telefoniczną, Ŝe 
sprawa jest analizowana w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nie ma jeszcze 
wypracowanej ostatecznej opinii. Prawdopodobnie interpretacja § 4 ust.1  rozporządzenia 
Ministra i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego 
PROW na lata 2007-2013 będzie zmierzała w kierunku oznaczenia takiego obszaru o 
szczególnym znaczeniu /  dot. odnawiania lub budowy placów parkingowych, chodników lub 
oświetlenia ulicznego/ w Planie Odnowy Miejscowości. 
Jest bardzo duŜo niewiadomych. 
Przewodnicząca Rady -  Jak długo trwałoby opracowanie zmian w studium zagospodarowania 
przestrzennego i jakie są przewidywane koszty. 
Pan Urlich Piotr -  przewidywany termin opracowania zmian w studium to  6 do 9 miesięcy. 
Natomiast  przewidywane koszty to kwota około 60 tys.zł. 
 
PoniewaŜ więcej głosów w dyskusji nie było, Przewodnicząca Rady podziękowała za 
zapoznanie radnych z przepisami dotyczącymi zmian studium  uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mokrsko. 
 
 

P u n k t   11 
 

Zmiany w bud Ŝecie gminy na 2008 rok  
 

Pani Nagła Renata – Skarbnik Gminy  - przedstawiła propozycje zmian w budŜecie gminy na 
2008 rok / zgodnie z załączonym projektem uchwały, zał.nr  20/ 
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Radny Piśniak Arkadiusz, przedstawił zbiorcza opinię Komisji w sprawie propozycji zmian w 
budŜecie gminy na 2008r . /zał.Nr 21/ 
 
Dyskusja: 
Radny Szaniec -   czy został juŜ przywieziony kamień na jesienne naprawy dróg. Rada 
Sołecka w OŜarowie przeznaczyła na naprawy dróg po Ŝniwach 7 tys.zł. 
Wójt Gminy – na dzień dzisiejszy  nie został jeszcze wszystek  kamień przywieziony . 
 
PoniewaŜ więcej zapytań ani uwag nie było, Przewodnicząca Rady poprosiła Komisje 
Uchwał i Wniosków  o przedstawienie projektu uchwały. 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XX/112/08 w sprawie zmian w 
budŜecie gminy na 2008 rok. 
 
Pani Skarbnik Renata Nagła  -  zapoznała radnych z pismem Kierownika Gminnej Biblioteki 
Publicznej  z dnia 2.06.2008r w sprawie zwiększenia dotacji na działalność bibliotek w roku 
2008 o kwotę 33.547,20 zł z przeznaczeniem na wyrównanie wynagrodzeń zatrudnionym 
pracownikom. 
Gminna Biblioteka Publiczna jest samodzielną jednostką kultury i decyzja w tej sprawie 
naleŜy do Rady Gminy. 
Wójt Gminy -  na dzień dzisiejszy jest rozporządzenie w sprawie określenia stawek 
wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych gminy. Natomiast nie ma jeszcze 
rozporządzenia określającego wysokość wynagrodzenia w bibliotekach, dlatego 
proponowałbym nie zajmować się tym tematem dzisiaj.   
Radny Szaniec -   pan Tusk proponuje  podwyŜki dla pracowników kosztem samorządów. 
Podnieśliśmy podatki z myślą aby coś w gminie zrobić. Ukazało się nowe  rozporządzenie w 
sprawie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w samorządach i potrzebne są środki 
na podwyŜki.. 
Proponowałbym zaprosić na sesję naszego posła, radnych Sejmiku Wojewódzkiego i  
przedstawić im nasze uwagi i problemy.    
 

 
P u n k t  12 

 
Ustosunkowanie si ę do pisma Ministerstwa Spraw Wewn ętrznych i 

Administracji w sprawie zmian nazw miejcowo ści.  
 

Pani Stanek Małgorzata – inspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami zapoznała 
radnych z pismem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nr DAP/712-
304/08/MGŁ z dnia 26 maja 2008r w sprawie weryfikacji urzędowego nazewnictwa 
miejscowości do nowego wykazu urzędowych nazw miejscowości w Polsce. /treść pisma 
została odczytana/ 
Ponadto poinformowała, iŜ o występujących rozbieŜnościach tj. iŜ Sadzawki i Pasternik 
powinny figurować jako część wsi Komorniki i naleŜą do obrębu wsi Komorniki Urząd 
Gminy powiadomił Ministerstwo pismem  z dnia 10 marca 2005r. 
 
Rada Gminy Mokrsko po zapoznaniu się z pismem oraz wyjaśnieniach postanowiła 
inicjatywę w sprawie dokonania zmian rodzaju miejscowości pozostawić  właściwemu 
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ministrowi stosownie do art.8 ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r o urzędowych 
nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych. 
 

 
 

P u n k t  13 
 

Interpelacje, zapytania i wolne wnioski  
 

 
Sekretarz Gminy – wszyscy radni otrzymali informacje o realizacji interpelacji zgłoszonych 
na ostatniej sesji. Czy mam ją  odczytywać ? 
 
Radni opowiedzieli się za nie odczytywaniem informacji o realizacji interpelacji 
zgłoszonych na poprzedniej sesji. 
 
Radna Strózik  
– ponowiła interpelację w sprawie wycięcia krzewów w Krzyworzece przy działce pani Ewy 
   Jesionek 
- zgłosiła interpelację w sprawie załoŜenia barierek na moście w Krzyworzece II,  
   znajdującego się  na drodze Krzyworzeka- OŜarów, /pomiędzy budynkami  nr 257 a  nr 258/ 
- czy w Krzyworzece będzie połoŜony  nowy chodnik od skrzyŜowania do przystanku. Rada 
   Sołecka przeznaczyła część swoich środków, resztę obiecało dać Starostwo 
Wójt Gminy  
- jeŜeli ten mostek figuruje w ewidencji jako most, to zgodnie z prawem budowlanym 
wszelkie prace wymagają pozwolenia na budowę.   Jeśli załoŜymy barierki na moście to nie 
przejedzie Ŝaden kombajn,  naleŜałoby dołoŜyć po 1 rurze z kaŜdej strony.  
Radny Rzepka Wiesław -    świrownia w Komornikach sąsiaduje z działką pana Zadwornego. 
Z wydobyciem piachu podeszli juŜ pod jego działkę. Boi  się  nawet wjeŜdŜać  ciągnikiem lub 
innym sprzętem na swoje pole, poniewaŜ obawia się obsunięcia skarpy ziemi. Moja 
propozycja jest aby zamknąć Ŝwirownię,  by nie  brano piachu gdzie kto chce. 
Radna Sokół Sabina – zwróciła się z zapytaniem kiedy zostanie usunięty kamień z parkingu 
obok kościoła w Komornikach 
Wójt Gminy – w tym tygodniu planujemy zakończyć prace w Krzyworzece , przechodzimy 
na Komorniki i zaczniemy usuwać kamień 
Radny Braliński – Na drodze OŜarów – Morzykobyła leŜą nie pozbierane  worki ze 
śmieciami. Kto zbierał śmieci. 
Wójt Gminy – śmieci zbierali nasi pracownicy, widocznie została pominięta ta droga. 
Radny Podyma -  droga biegnąca w pola za posesją p.Sokoła miała być posypana kamieniem, 
czy będzie to zrobione.   
Wójt Gminy -  planowane jest utwardzenie kamieniem 150 m tej drogi. 
Radny Słowik  - kiedy zostanie naprawiony murek koło parku w Mokrsku. 
Radny Majtyka -  wyraził swoje niezadowolenie wobec postępowania myśliwych polujących 
na sarny, które przychodzą na pola rolników. Myśliwi przyjeŜdŜają samochodami i chodzą po 
zboŜu szukając upolowanej zwierzyny. JeŜeli 4 ludzi  przejdzie kilka razy po 1 ha zboŜa, to 
wiadomo jak jest zniszczone.  NaleŜałoby przyjrzeć się zawartym umową. JeŜeli chcą 
polować, niech płacą za wyrządzone szkody. 
Wójt Gminy – Urząd Gminy wystosował pisma do kół łowieckich, iŜ są skargi rolników na 
szkody wyrządzone przez zwierzynę leśną. My nie zawieramy umów, a tylko opiniujemy ? 
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P u n k t  14 

 
Zamkni ęcie obrad sesji  

 
Przewodnicząca Rady stwierdziła wyczerpanie się porządku obrad sesji, podziękowała 
wszystkim za udział  i następnie zamknęła obrady XX sesji Rady Gminy Mokrsko. 
 
 
Na dzisiejszej sesji zostały podjęte następujące uchwały stanowiące integralną część 
protokółu: 
 
Lp. Nr uchwały W sprawie 
1 XX/104/08 Uzgodnienia projektu Rozporządzenia Wojewody 

Łódzkiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu 
„Dolina rzeki Prosny” 

2. XX/105/08 Zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego 
deficytu budŜetu gminy Mokrsko na zadania określone w 
uchwale budŜetowej na 2008r 

3. XX/106/08 Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wieluńskiego 
4. XX/107/08 Przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia 

Policji KWP w Łodzi 
5. XX/108/08 WyraŜenia opinii dotyczącej ograniczenia działalności 

SPZOZ w Wieluniu 
6. XX/109/08 Ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta 
7. XX/110/08 Ustalenia zasad oraz wysokości diet dla radnych i 

świadczenia dla przewodniczącego Rady oraz stawek za 
1`km przebiegu pojazdu samochodowego nie będącego 
własnością gminy uŜytego do celów słuŜbowych przez 
radnego 

8. XX/11/08 Zmiany uchwały rady Gminy Nr IV/13/07 z dnia 30 
stycznia 2007r w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla 
przewodniczących organów wykonawczych jednostek 
pomocniczych oraz zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych 

9. XX/12/08 Zmian w budŜecie gminy na 2008 rok 
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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 – 19 
2.Podjęte uchwały od strony 20- 
3.Załączniki jak niŜej: 
 
Lp. Treść załącznika Ilość  

stron 
 

1. Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami   
2. Informacja na temat bezrobocia na terenie gminy Mokrsko wg stanu na 

dzień 31.05.2008r 
6 

3. Informacja  dot.stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w roku 
2007 na terenie gminy Mokrsko 

7 

4. Zbiorcza opinia komisji rady Gminy w sprawie projektu 
rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie Obszaru Chronionego 
„Dolina rzeki Prosny” 

1 

5. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu Rozporządzenia 
Wojewody Łódzkiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu 
„Dolina rzeki Prosny” 

1 

6. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie 
planowanego deficytu budŜetu gminy Mokrsko na zadanie określone w 
uchwale budŜetowej na 2006 r 

1 

7. Zbiorcza opinia Komisji Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Wieluńskiego 

1 

8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Wieluńskiego 

1 

9. Zbiorcza opinia Komisji w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Policji 

1 

10. `Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na 
Fundusz Wsparcia Policji KWP w Łodzi 

1 

11. Pismo Starostwa Powiatowego w Wieluniu wraz z projektem uchwały 
Rady Powiatu w sprawie likwidacji Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc 
oraz utworzenia Oddziału Pulmonologii w strukturze Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu 

3 

12. Opinia zbiorcza Komisji Rady Gminy w sprawie ograniczenia 
działalności SPZOZ w Wieluniu 

1 

13. Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia opinii dotyczącej ograniczenia 
działalności SPZOZ w Wieluniu 

1 

14. Opinia zbiorcza Komisji w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy 1 
15 Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia wysokości 1 
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miesięcznego wynagrodzenia Wójta 
16. Opinia zbiorcza komisji w sprawie  zasad oraz wysokości diet radnych 

oraz świadczenia Przewodniczącego Rady oraz stawek za 1 km 
przebiegu pojazdu samochodowego nie będącego własnością gminy 
uŜytego do celów słuŜbowych przez radnego 

1 

17.  projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości diet dla 
radnych i świadczenia dla Przewodniczącego Rady oraz stawek za 1 
km przebiegu pojazdu samochodowego nie będącego własnością 
gminy uŜytego do celów słuŜbowych przez radnego 

1 

18. Opinia zbiorcza Komisji Rady Gminy w sprawie ustalenia diet dla 
sołtysów  

1 

19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr VI/13/07 
z dnia 30.stycznia 2007r w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla 
przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych 
oraz zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych 

1 

20. Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2008r 4 
21. Opinia zbiorcza Komisji w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2008 

rok 
1 

22.  Kopia pisma Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
26 maja 2008r  znak:DAP/712-304/08MGŁ w sprawie zmian  nazw 
miejscowości  

1 

 
   


