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P R O T O K Ó Ł  Nr  XXI / 08 
 

z sesji Rady Gminy Mokrsko odbytej w dniu 8 lipca 2 008 roku w sali 
konferencyjnej Urz ędu Gminy Mokrsko pod przewodnictwem  pani Sabiny 
Sokół– Przewodnicz ącej Rady Gminy 
 
 
Ustalona liczba radnych - 15 
Faktyczna liczba radnych - 15 
Liczba radnych obecnych na sesji - 15 
 
Radni Rady Gminy obecni na sesji: 
1.Braliński Zbigniew 
2.Gładysz Irena 
3.Grześlak GraŜyna 
4.Juszczak Jan 
5.Kmiecik Jan 
6.Majtyka Grzegorz 
7.Mielczarek Marek 
8.Piśniak Arkadiusz 
9.Podyma Zbigniew 
10.Rzepka Wiesław 
11.Słowik Zdzisław 
12.Sokół Sabina 
13.Strózik Teresa 
14.Szaniec Wojciech 
15.Wolna Genowefa 
 
Ponadto w sesji udział wzięli:  
1.Tomasz Kącki - Wójt Gminy 
2.Urbaniak Wacław - Sekretarz Gminy 
3.Nagła Renata - Skarbnik Gminy 
4.Beata Marczak - inspektor w UG 
5.Gmur Arkadiusz - inspektor w UG 
6.Zgondek Karolina - podinspektor w UG 
7.Cichla Mariola - Kierownik USC 
8.Stanek Małgorzata - inspektor w UG 
9.Jolanta Gardyan - Kierownik GOPS 
10.Rafał Simbor - dyrektor ds. technicznych Elektrycznego Centrum Handlowego ANIA   
                                      w Wieluniu 
11.Beata Szajsner - sołtys sołectwa Krzyworzeka II 
12.Wróbel Stanisław - sołtys sołectwa Brzeziny 
13.Braliński Stanisław- sołtys sołectwa Motyl 
14.Ciura ElŜbieta - sołtys sołectwa Mątewki 
15.Ptak GraŜyna - sołtys sołectwa Jasna Góra 
16.Szudlarek Zbigniew- sołtys sołectwa Komorniki 
17.Czart Wiesława - sołtys sołectwa Chotów 
18.Komor Danuta - sołtys sołectwa Mokrsko II 
 
Ogółem w obradach XXI sesji udział wzięły 33 osoby. 
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Porządek obrad sesji:  
 

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad 
2.Przyjęcie porządku obrad 
3.Przyjęcie protokółu z XX sesji Rady Gminy 
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
5.Informacja Wójta Gminy o działalności pomiędzy sesjami 
6.Podjęcie uchwał w sprawie: 
   a/ zatwierdzenie projektu „Zmieniamy się” – Aktywna integracja w Gminnym Ośrodku 
       Pomocy Społecznej w Mokrsku w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał 
       Ludzki 2007-2013 
   b/ zmian w uchwale Nr XX/112/08 z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w 
       budŜecie gminy na 2008 rok 
   c/ odwołania Sekretarza Gminy 
   d/ zaciągnięcia poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
       Wodnej w Łodzi 
7.Zmiany w budŜecie gminy na 2008 rok 
8.Dyskusja nad projektem Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie Załęczańskiego 
   Obszaru Chronionego Krajobrazu 
9.Podumowanie zakończenia likwidacji działalności SPZPOZ w gminie Mokrsko 
10.Interpelacje, zapytania i wolne wnioski 
11.Zamknięcie obrad sesji 
 

 
 

P u n k t  1 
 

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocno ści obrad  
 

 
Pani Sabina Sokół, Przewodnicząca Rady Gminy – otworzyła XXI sesję   Rady Gminy. 
Powitała wszystkich przybyłych i następnie stwierdziła wymagane kworum do podejmowania 
uchwał i wniosków. 

 
P u n k t  2 

 
Przyjęcie porz ądku obrad  

 
Pani Sabina Sokół, Przewodnicząca Rady   przedstawiła porządek obrad sesji: 
 
1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad 
2.Przyjęcie porządku obrad 
3.Przyjęcie protokółu z XX sesji Rady Gminy 
4.Powołanie komisji Uchwał i Wniosków 
5.Informacja Wójta Gminy o działalności pomiędzy sesjami 
6.Podjęcie uchwał w sprawie: 
   a/zatwierdzenie projektu „Zmieniamy się” – Aktywna integracja w Gminnym Ośrodku 
      Pomocy Społecznej w Mokrsku w ramach Poddziałania 7.1.1. w ramach Priorytetu VII 
      Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 
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   b/ zmian w uchwale Nr XX/112/08 z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w 
       budŜecie gminy na 2008 rok 
   c/ odwołania Sekretarza Gminy 
7.Zmiany w budŜecie gminy na 2008 rok 
8.Zaopiniowanie projektu Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie Załęczańskiego 
   Obszaru Chronionego Krajobrazu 
9.Podsumowanie zakończenia likwidacji działalności SPZPOZ w gminie Mokrsko 
10.Interpelacje, zapytania i wolne wnioski 
11.Zamknięcie obrad sesji 
 
Następnie zwróciła się z zapytaniem, czy do porządku sesji są uwagi.? 
 
Wójt Gminy  
- chciałbym wnieść poprawkę do punktu 8 porządku obrad. Po analizie projektu  
rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie Załęczańskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu nie będziemy musieli opiniować rozporządzenia, ale na temat tego rozporządzenia 
chcielibyśmy podyskutować. Od Wojewody otrzymaliśmy złe pisma. 
- do punktu 6 porządku obrad proponuję dopisać podpunkt d/ podjęcie uchwały w sprawie 
   zaciągnięcia poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
   Wodnej.  
 
Więcej uwag do porządku obrad XXI sesji nie było. 
 
Rada Gminy porządek obrad XXI sesji z zaproponowanymi zmianami przez Wójta 
Gminy przyjęła jednogłośnie. 
    

 
 

P u n k  t  3 
 

Przyjęcie protokółu z XX sesji Rady Gminy  
 
 

Protokół  z XX 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 Wolną Genowefę 
 
Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty. 
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P u n k t  5 

 
Informacja Wójta Gminy o działalno ści pomi ędzy sesjami  

 
 

Wójt Gminy, Tomasz Kącki – przedstawił informację pomiędzy sesjami /zał.nr 1/ 
 
Radny Szaniec -  czy rozgraniczenie  dotyczyło drogi, która biegnie od drogi asfaltowej w 
prawo koło p.Urbanka: 
Wójt Gminy -  mamy oznaczone 2 punkty graniczne tej drogi. Jeden od strony p.Podeszwy i 
drugi od p.Urbanka. 
Jeśli p.Podeszwa będzie konsekwentna w działaniu to moŜe zagrodzić nam drogę. Musimy 
wykonać drogę zgodnie z wytyczoną granicą. 
Radny Mielczarek  -  . 
Trwa postępowanie sądowe dotyczące odzyskania majątku podworskiego w Chotowie. Czyją 
własnością jest majątek, Gminy czy Skarbu Państwa? JeŜeli Gmina przegra sprawę czy będzie 
musiała zapłacić odszkodowanie i czy  będzie domagać się następnie zwrotu pieniędzy od 
Skarbu Państwa. Na jakim etapie jest ta sprawa? 
Pani Stanek  -  Odbyła się pierwsza rozprawa. Wpłynął pozew do Sądu Okręgowego w 
Sieradzu o ustalenie  prawa i wydanie nieruchomości. Powódką jest p.Ewa Klesa-Sanak 
zam.w Wrocławiu , która jest spadkobierczynią jednej z właścicielek. Wnosi w tym pozwie o 
nakazanie pozwanemu wydania powódce nieruchomości składającej się z dworku o 
powierzchni 189 m2 z działki o   nieruchomości 2,89ha, na której jest posadowiony , połoŜony 
we wsi Chotów gmina Mokrsko, woj.łódzkie.  oraz zasądzenie od pozwanych na rzecz 
powódki kosztów procesu . Pozwanym jest Gmina Mokrsko reprezentowana przez p.Wójta. 
Gmina jest właścicielem tej działki na podstawie decyzji komunalizacyjnej, którą wydał 
Wojewoda. 
Nie wiem  co zostało podjęte na pierwszej rozprawie. JeŜeli sąd nakazałby nam, Ŝe mamy 
oddać majątek , to moŜemy się od wyroku odwołać. Majątek przejął Skarb Państwa, który 
następnie w drodze komunalizacji stał się własnością Gminy. Nie znam na tyle prawa i nie 
wiem czy w  przypadku zwrotu majątku, Gmina moŜe dochodzić odszkodowania od Skarbu 
Państwa w związku z poniesionymi kosztami. 
W tej sprawie kilka lat temu toczyła się równieŜ sprawa na drodze administracyjnej. 
Wówczas Wojewoda umorzył postępowanie. Strona wniosła odwołanie do Ministerstwa 
Rolnictwa, który uchylił zaskarŜoną decyzję Wojewody i przekazał  sprawę do ponownego 
rozpatrzenia. 
Sprawa toczy się dwoma torami, na drodze postępowania cywilnego i administracyjnego. Jaki 
będzie wynik trudno powiedzieć. 
Radna Grześlak -  mam pytanie dotyczące złoŜonego wniosku do RPO. Kwota wnioskowana 
przez Urząd Gminy wynosi ponad 3 mln zł. JeŜeli nasz wniosek zostanie zaopiniowany 
pozytywnie,  czy moŜe być zmniejszona  kwota wnioskowana? 
Wójt Gminy -  nikt nie zna na dzień dzisiejszy reguł jakie będą obowiązywać.   
Chciałbym nadmienić, Ŝe komisja europejska zablokowała cały program regionalny RPO na 
terenie całego kraju. Nasze województwo mimo tego  dopuściło składanie wniosków w 
miesiącu kwietniu. Nie wiadomo, czy komisja  nie będzie miała zastrzeŜeń do tego konkursu, 
który został przeprowadzony.  MoŜe się okazać, Ŝe  nie uzna  konkursu. RPO w skali kraju na 
dzień obecny zostało  wstrzymane do czasu wyjaśnień przed komisją europejską. 
Radny Szaniec – dotacja do kanalizacji miała wynosić 50% kosztów. Obecnie głośno się 
mówi, Ŝe ma być tylko 10% dotacji. 
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Wójt Gminy –  
Kosztem kwalifikowanym są koszty netto, czyli  22% VAT  jest juŜ naszym kosztem. Na 
początku miało być zwracane 85% kosztów kwalifikowanych. PoniewaŜ pieniędzy jest nie 
wystarczająca ilość, to zasugerowano, Ŝe ktoś kto będzie np.chciał otrzymać 50% kosztów to 
będzie lepiej traktowany. Na dzień dzisiejszy nikt nie wie, jak jeszcze będzie. Obecne zasady 
będą całkiem inne od tych, które  obowiązywały dawniej. 
Radna Gładysz -  czy projekt na budowę chodnika w Chotowie przewiduje  chodnik po 2 
stronach ulicy. 
Wójt Gminy – projektować moŜemy całościowo.  
W Chotowie  będzie kiedyś budowana kanalizacja, dlatego nie jestem za tym aby zakładany 
był z dwóch stron poniewaŜ   trzeba byłoby go   rozbierać. Ewentualnie moŜna budować  
kanalizację za domami, jak w Mokrsku, ale ja nie jestem za tym. 
MoŜna budować chodnik ze środków własnych lub z pozyskaniem pieniędzy zewnętrznych. 
JeŜeli  pozyskamy środki zewnętrzne  projekt  trzeba zrealizować w całości. Przyjmując, Ŝe 
koszty budowy chodnika z jednej strony wyniosą np 1 mln zł  to jak wykonany to zadanie 
jeŜeli projekt na chodnik będzie po dwóch stronach drogi. 
Radna Gładysz – JeŜeli kanalizacja będzie budowana za 10 czy 15 lat to, pruć będziemy 
cokolwiek, czy będzie to chodnik czy droga. 10 lat to jest długi okres czasu a miejscowość 
Chotów w gminie moim zdaniem wygląda najgorzej.  
Za wykonanie projektu na budowę chodnika  po 1 stronie płacimy 30 tys.zł a  dokładając 3 
tys.zl zł  mamy projekt po dwóch stronach drogi.  
Wójt Gminy -  chodnik w Chotowie jest przy drodze powiatowej. Będzie to inwestycja długo 
trwająca,  podobnie jak w Mokrsku.  Powiat nie przeznaczy środków na tak duŜą inwestycję.  
My musimy prowadzić zadanie wspólnie z Powiatem na zasadzie partnerskiej,  czyli Powiat 
daje1 zł  i my 1zł. 
JeŜeli zostanie złoŜony wniosek do RPO wówczas istnieje moŜliwość otrzymania środków 
wysokości 400 tys.zł na realizację zadań w centrum Chotowa. MoŜemy wówczas skupić się 
na budowie chodnika . 
Budowa  chodnika z tej strony gdzie juŜ częściowo istnieje na pewno nie będzie tak droga jak 
z drugiej strony  gdzie trzeba budować całą kanalizację deszczową. 
Poza tym kaŜde odtworzenie inwestycji, która  juŜ istnieje zwiększa wartość kosztorysową  
wykonania danego zadania. Dzisiaj wydamy pieniądze na budowę chodnika, a równocześnie 
później gdy będzie budowana kanalizacja będziemy wydawać jeszcze raz pieniądze na 
odtworzenie chodnika. 
Pani Przewodnicząca – Chotów jest miejscowością przelotową i moŜna rozwaŜyć budowę 
ścieŜki rowerowej zamiast chodnika po dwóch stronach drogi. 
Radna Grześlak – podobna sytuacja jest w Mokrsku, jeśli chodzi o budowę drogi na cmentarz. 
Stan tej drogi jest tragiczny, ale  nie jest robiona, poniewaŜ tą drogą ma iść kanalizacja. 
Pani Sołtys Czart – chciałam nawiązać do wypowiedzi radnej Gładysz. Popieram radną 
Gładysz i popieram pana Wójta, Ŝe dba aby coś nie zostało zniszczone. Zgadzam się, Ŝe przy 
budowie kanalizacji droga moŜe ulec zniszczeniu, ale chodnik nie. JeŜeli będzie budowana 
kanalizacja to płytki moŜna zdjąć.  
Jestem za tym aby chodnik był budowany po 2 stronach. Deklaruję, Ŝe pieniądze sołeckie 
przeznaczymy na pomoc w budowie chodnika. 
Radny Szaniec –  miałbym prośbę do sołtysów i radnych z Mokrska aby przekonali  
mieszkańców by nie utrudniali pracy przy budowie kanalizacji i pozwolili wejść wykonawcy 
na działkę.  Jak słyszę rury są kładzione nawet  do 5 metrów głęboko. Obecnie jest sucho i  
znacznie łatwiej jest wykonywać prace ziemne. 
Radny Mielczarek -  najbardziej krzyczą ci, co nie są zainteresowani przyłączeniem do 
kanalizacji. W tej chwili warunki są idealne. Wiosną na pół metra byłaby juŜ woda. Obecnie 
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na 5 m głębokości nie ma kropli wody. UwaŜam, Ŝe firma, która buduje kanalizację robi to 
bardzo fachowo i czysto. Po przekopaniu  teren jest ładnie uporządkowany. 
Radna Grześlak -  zgadzam się z moimi przedmówcami. Ci co nie chcą się podłączyć do 
kanalizacji, nie wiedzą jaką szansę tracą.  
Pani Przewodnicząca – inwestycja jest realizowana według nowego projektu juŜ 
uzgodnionego z właścicielami działek. Rada zgodziła się na przeprojektowanie zadania. 
Projektant rozmawiał z ludźmi gdzie będzie przebiegał kolektor.  
 
Więcej uwag ani zapytań do przedstawionej informacji nie było.  
 
Rada Gminy przedstawioną informację przyjęła do wiadomości. 
 
 
  
   

P u n k t  6 
 

Podjęcie uchwał w sprawie:  
 
 
a/ zatwierdzenie projektu „Zmieniamy si ę” – Aktywna integracja w Gminnym 
    Ośrodku Pomocy Społecznej w Mokrsku w ramach Poddział ania 7.1.1 w 
    ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kap itał Ludzki 2007-2013  
 
 
Głos zabrała pani Jolanta Gardyan – Kierownik GOPS Mokrsko 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mokrsku wystąpił z końcem 30 kwietnia br. z 
wnioskiem o środki  z Europejskiego Funduszu Społecznego przewidziane na realizację 
projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w  
Poddziałaniu 7.1.1. Celem dofinansowania jest  pomoc osobom, które uległy długotrwałemu 
bezrobociu.  Na dofinansowaniu w pewnym stopniu skorzysta równieŜ GOPS, poniewaŜ 
mamy moŜliwość zaadaptowania dla siebie 1  pomieszczenia znajdującego się w budynku 
komunalnym w Mokrsku /ośrodku zdrowia/. 
W ramach tego projektu objęliśmy pomocą 9 osób. Program przewiduje  kursy dla opiekunek 
domowych – 4 osoby, kursy prawa jazdy – 4 osoby i 1 osoba kurs gastronomiczny. Oprócz 
tego przewidziana jest pomoc psychologiczna dla  długotrwale bezrobotnych lub osób, które   
nigdzie dotychczas nie pracowały lub nie mają wykształcenia.  
GOPS złoŜył wniosek o dofinansowanie tego projektu na kwotę 93.299,00 zł. Po pierwszej 
ocenie naszego wniosku projekt musiał ulec pewnym poprawkom i opiewa na kwotę niŜszą tj. 
91.849 zł.  W I projekcie przewidzieliśmy zakup 2 komputerów tj. 1 komputer i 1 laptop oraz 
inne drobne artykułu niezbędne do zaadoptowania pomieszczenia. Okazało się, Ŝe moŜemy 
kupić tylko 1 komputer. W zamian za to mogliśmy objąć pomocą jeszcze 1 osobę. Pierwszy 
projekt przewidywał objęcie pomocą 8 osób.  
Pomocą objęta jest  równieŜ cała rodzina tych 9 osób. Są to rodziny wielodzietne, są to matki, 
które mają małe dzieci. JeŜeli matka pójdzie na kurs musimy zapewnić w tym czasie dzieciom 
opiekę. 
Dlaczego wybraliśmy kurs prawa jazdy i opiekunek? Jest zapotrzebowanie na tą pracę.  Jako 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniamy opiekunki, które muszą się przemieszczać. 
Poza tym w ub. roku p.Smolnik i p.Marczak przeprowadzały ankiety , z  których wynikało, Ŝe 
jest duŜe zapotrzebowanie na kurs prawa jazdy.  
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Realizacja  projektu obejmuje okres od 1 czerwca br do 30 grudnia br. Jeśli okaŜe się, Ŝe 
odniósł  dobry skutek, to moŜemy go przedłuŜyć  do 2013r..  
Projekt ten funkcjonuje na podobnych zasadach jak  prowadzone kursy przez Biuro Pracy,  z 
tym tylko, Ŝe my opieką obejmujemy całe rodziny. 
Jest to pierwszy nasz wniosek. UwaŜam, Ŝe jego realizacja przyniesie dobry skutek zarówno 
dla GOPS jak i naszych mieszkańców. 
Dyskusja: 
Radna Grześlak – rozumiem, Ŝe do końca roku przeszkolonych zostanie 9 osób, a 
zapotrzebowanie byłoby moŜe duŜo większe. Jakie kryteria decydowały przy naborze  
Pani Gardyan – tak, do końca roku zostanie przeszkolonych 9 osób. Programem objęto osoby, 
które rzeczywiście utraciły prace, przychodzą systematycznie do nas o pomoc. Są to osoby, 
które pracują przy pracach społeczno uŜytecznych, korzystają z naszych zasiłków. Nie będę 
podawać nazwisk tych osób, ale mogę powiedzieć, Ŝe jedną z osób jest osoba z domu dziecka, 
która boi się podjąć szkoły, wcześnie urodziła dziecko. Chcę powiedzieć, Ŝe te osoby boją się  
kursów czy szkoleń. Mamy jeszcze 4 osoby w rezerwie, gdyby okazało się,  Ŝe z chwilą 
uruchomienia kursu,  któraś z  wytypowanych przez nas osób zrezygnowała. 
Radny Szaniec -  w jakim wieku są osoby, które mają iść na kurs prawa jazdy. Czy pieniądze 
na  opłacanie kursu osoba dostaje przed czy po zdaniu egzaminu. 
Pani Gardyan – są to osoby pełnoletnie. Najstarsza osoba ma 46 lat. Zasada jest taka, Ŝe my 
składamy wniosek i po podpisaniu protokółu otrzymujemy 75% przyznanej nam dotacji. 
Pieniędzy nie otrzymuje dana osoba,  są przekazywane do ośrodka szkolenia, z którym my 
podpisujemy umowę.  
Radna Grześlak. – co będzie jak osoba  nie zda egzaminu? 
Radna Gardyan -  jeŜeli nie zda egzaminu musi pokrywać poprawki ze swoich środków. My 
moŜemy w niektórych sytuacjach jeszcze  pomóc, poniewaŜ te osoby mogą otrzymać zasiłek. 
Otrzymać obecnie prawo jazdy nie jest łatwo. Jest to wielkie wyzwanie dla tych osób. Jestem 
optymistą i mam nadzieję, Ŝe uda się naszym podopiecznym. 
Radny Majtyka – chciałbym pogratulować pani Kierownik pomysłu  i takiego działania. 
Takich wniosków  oby było więcej. 
Pani Gardyan -  mam nadzieję,  ten program będziemy realizować do 2013 roku. 
Pani Przewodnicząca -  kwota 91 tys.zł na realizację tego programu jest na 2008 rok. W 
przyszłym roku czy otrzymamy podobną kwotę? 
Pani Gardyan -  w przyszłym roku kwota moŜe być mniejsza, albo taka sama a moŜe nawet 
większa.  
W tym roku nie wszystkie Ośrodki Pomocy Społecznej przystąpiły do realizacji programu i 
pieniędzy było więcej.Województwo  w tym roku do podziału miało 25 mln zł. i rozdzieliło tą 
kwotę na  Ośrodki , które złoŜyły wnioski. 
Pani sołtys Czart – czy po skończonym kursie prawa jazdy te osoby będą mogły je 
wykorzystać w swojej pracy. Czy znajdą zatrudnienie w opiece społecznej, będą  jeździć i 
pomagać starszym ludziom. 
Pani Gardyan – my podpisujemy z taką osobą kontrakt i ona zobowiązuje się podjąć pracę. 
Zainwestowane pieniądze musi odpracować. 
 
PoniewaŜ więcej zapytań nie było, Przewodnicząca Rady poprosiła Komisję Uchwał i 
Wniosków o przedstawienie projektu uchwały/zał.Nr 2/ 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXI/113/08 w sprawie zatwierdzenia 
projektu „Zmieniamy się – Aktywna integracja w Gminnym Ośrodku pomocy 
Społecznej w Mokrsku w ramach Poddziałania 7.1.1. w ramach Priorytetu VII 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 
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b/ zmian w uchwale Rady Gminy Nr XX/112/08 z dnia 6  czerwca 2008 roku w 
sprawie zmian w bud Ŝecie gminy na 2008 rok  
 
Głos zabrała pani Renata Nagła – Skarbnik Gminy 
Zmiana w uchwale budŜetowej, a przede wszystkim w  2 załącznikach   podjętych w dniu 6 
czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budŜecie polega na: 
-  w załączniku nr 1 –Wykaz inwestycji gminnych i zakupów inwestycyjnych  , w poz.12 było  
  wpisane zadanie „Opracowanie map i projektu zamiennego kanalizacji sanitarnej z 
  przyłączami w   miejscowości Mokrsko” na kwotę 112 tys.zł. i  w poz.1 „Budowa 
  kanalizacji wraz z   przyłączami w miejscowości Mokrsko-Kolonia /część A/ - 1.333.279z ł. 
- w załączniku Nr 2 te dwa zadania zostały wpisane jako jedno zadanie. Poza tym nazwa 
   zadania  z zał.nr 1 i 2 się nie zgadzała.  
W związku z tym zadanie polegające na opracowaniu map i projektu zamiennego kanalizacji 
 sanitarnej z przyłączami zostało połączone z zadaniem  „Budowa kanalizacji sanitarnej 
wraz z przyłączami w miejscowości Mokrsko-Kolonia. Obecnie nazwa zadania  w załączniku 
1 i   2 jest: „Budowa   kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w 
miejscowości Mokrsko” – kwota 1.443.279 zł.  
- Planowane wydatki są rozpisane na lata 2008-2010 a było 2008-2009./zał.Nr 2/ 
- W załączniku Nr 2 nie była wpisana jednostka realizacja zadanie. Obecnie jest  wpisana, a 
   jest nią Urząd Gminy Mokrsko. 
- w uchwale z 6 czerwca nie było zapisu upowaŜniającego Wójta Gminy do zaciągania 
    zobowiązań na sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. W 
   projekcie uchwały, który dzisiaj otrzymaliście  upowaŜnienie  dla Wójta zostało zapisane w 
   §1 pkt.4. 
 
Pani Przewodnicząca – istnieje pewna rozbieŜność w materiałach, które otrzymaliśmy. W 
informacji dot. wniosku złoŜonego do RPO WŁ całkowita wartość projektu  ‘Budowa 
kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Mokrsko” 
wynosi 5.884.522,58 zł., natomiast w załączniku nr 2 do projektu uchwały „Limity wydatków 
na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010” łączne nakłady finansowe to 
kwota 5.879.429 zł. Czy to jest prawidłowo? 
Pani Marczak -  Projekt obejmuje lata 2007-2009. Rok 2007 jest juŜ zakończony i za ten rok 
otrzymaliśmy zwrot VAT . RóŜnica w wartości projektu a w limicie na wieloletnie programy 
inwestycyjne w latach 2007-2009 wynika z zwróconego w 2007 roku podatku VAT. Pani 
Skarbnik  nie mogła ująć w limicie  wydatków kwoty zwróconego podatku VAT, a projekcie 
jest to  koszt projektu .Zaznaczyć naleŜy, Ŝe my VAT odzyskujemy dlatego nie jest on dla nas 
kosztem kwalifikowanym.  
 
PoniewaŜ więcej uwag nie było Przewodnicząca Rady poprosiła Komisje Uchwał i 
Wniosków o przedstawienie projektu uchwały./zał.Nr 3/ 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXI/114/08 w sprawie zmian w 
uchwale Nr XX/112/08 z dnia 6 czerwca 2008r w sprawie zmian w budŜecie gminy na 
2008 rok. 
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c/ odwołania Sekretarza Gminy  
 
 Przewodnicząca Rady odczytała Wniosek Wójta z dnia 8 lipca 2008r w sprawie odwołania 
sekretarza gminy  /zał.Nr 4/ Następnie poprosiła pana Wójta  o zabranie głosu. 
Wójt Gminy – przedstawił uzasadnienie do złoŜonego wniosku. /zał.Nr 5/ 
Dyskusja: 
Radny Szaniec – usłyszeliśmy głos p.Wójta. Chcielibyśmy usłyszeć równieŜ głos p.Sekretarza 
w tej sprawie. Chcemy usłyszeć 2 strony. 
Pan Wacław Urbaniak,  Sekretarz Gminy –  
Jestem 4,5 roku na stanowisku sekretarza w gminie Mokrsko. Być moŜe Rada odwoła mnie z 
tego stanowiska, ma takie uprawnienia. Ja w pracy dla tej Gminy, dla Rady Gminy, dla pana 
Wójta wkładałem moją największą wiedzę, najlepsze doświadczenie. Być moŜe niektóre 
działania nie są takie ekspresowe. Nie mniej uwaŜam, Ŝe na działalność gminy nie niesie to 
zbyt negatywnych skutków. Rozumiem, Ŝe dzisiejsze czasy są pospieszne . Dla mnie, który 
słuŜy temu społeczeństwu gminy i Wam radnym uwaŜam, Ŝe dobrą pracą staram się być 
obiektywny i pomagać  wszystkim w miarę mojej wiedzy i mojego doświadczenia. Pan Wójt 
ma prawo mieć większe oczekiwania. Nie rozumiem jego działań, choć ma takie prawo. 
Chciałem  Państwa równieŜ poinformować, Ŝe dodatkowo na moją rodzinę spada jeszcze 
jeden cios, moja Ŝona teŜ traci pracę z końcem lipca br. Jej placówkę tj Telekomunikację 
Polską w Wieluniu rozwiązują.  
Naprawdę swoim działaniem,  przykładem i postępowaniem  starałem się wywiązywać ze 
swoich obowiązków  dobrze i chciałbym je nadal  pełnić i słuŜyć temu społeczeństwu , temu 
Urzędowi i  tej Radzie Gminy. 
Radna Grześlak GraŜyna  - ja nie będę głosować za odwołaniem p.Sekretarza. Nie jest to 
nielojalność  w stosunku do p.Wójta. Są to moje względy osobiste. śona p.Urbaniaka jest 
moją koleŜanką z liceum i z pracy. Wcześniej wiedziałam, Ŝe utraciła pracę. Jak pan Sekretarz 
podkreślił,  jest to cios dla tej rodziny, gdzie 2 osoby tracą pracę. Poza tym nie ma co 
ukrywać, Ŝe  w tym wieku jest bardzo trudno zdobyć pracę. Do emerytury Ŝadna z tych osób 
się nie kwalifikuje i będą zmuszone poszukać  pracy. Myślę, Ŝe względy humanitarne 
przemawiają za tym, aby przeczekać jakiś  czas, by nie wprowadzać w ta rodzinę nie 
potrzebnego chaosu  czy zamieszania  i kłopotów co moŜe odbić się na zdrowiu 
Radna Gładysz Irena -  popieram radną Grześlak. Absolutnie to nie świadczy o tym , Ŝe 
jestem do pana Wójta wrogo nastawiona. Mam doświadczenie z podwórka mojej firmy.  
Wiem, Ŝe ludzie, którzy przyszli na stanowiska osób zwolnionych, później zupełnie się nie 
sprawdzili. Byli znacznie gorszymi pracownikami o czym trzeba było się przekonać i zrobić 
następne zmiany. 
Podobnie jak radna Grześlak uwaŜam, Ŝe ze względów humanitarnych nie naleŜałoby 
zwalniać osoby w tym wieku. Nasz rynek pracy wiadomo jaki jest. Nie będę równieŜ 
głosowała „za” odwołaniem. 
Radny Piśniak -  wolałbym aby tego punktu nie było abyśmy nie musieli podejmować takiej 
decyzji. 
My w Urzędzie Gminy jesteśmy tylko od czasu do czasu. My nie widzimy Państwa pracy na 
co dzień, widzimy ewentualnie  efekty tej pracy. 
Wiem, Ŝe są  takie przepisy, Ŝe na wniosek Wójta , Rada Gminy  podejmuje decyzje 
nieprzyjemne. Dla mnie jest nielogiczne, Ŝe jeŜeli Rada Gminy nie jest pracodawcą dla 
Sekretarza Gminy ma podejmować decyzję o jego odwołaniu. 
W przeciwieństwie do moich przedmówczyń nie wiem jeszcze  jak zagłosuję.  
JeŜeli Rada zdecyduje o nie odwołaniu Sekretarza Gminy, to  trudno jest mi wyobrazić sobie 
dalszą współpracę pomiędzy  tymi osobami. Zaznaczam, Ŝe osobiście do pana Sekretarza nie 
mam Ŝadnych zastrzeŜeń. 
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Pani Czart Wiesława sołtys -  jako sołtysi współpracujemy z p.Sekretarzem. Przedstawione 
przez p.Wójta  uzasadnienie wniosku  o odwołania  p.Urbaniaka ze stanowiska Sekretarza 
Gminy było małostkowe. Z  p.Urbaniakiem współpracowałam juŜ wcześniej, poniewaŜ był 
Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Wieluniu, był Wicestarostą. Zgadzam się z 
wypowiedziami pań radnych, nie zgadzam się natomiast z wypowiedzią radnego Piśniaka. 
Gdyby  radny, który jest pracownikiem w jakimś zakładzie pracy otrzymał wypowiedzenie z 
pracy, to pracodawca musiałby się  przed tym zwrócić się do Rady  Gminy o wyraŜenie 
zgody.  Sądzę, Ŝe bronilibyście swojego kolegi. Na pewno nie podnieślibyście wszyscy ręki 
za jego zwolnieniem. Jeśli chodzi o współpracę Sekretarza z Wójtem, o której mówił radny 
Piśniak to uwaŜam, Ŝe muszą te osoby ze sobą  współpracować, muszą znaleźć porozumienie. 
Nie chcę się wypowiadać za wszystkich sołtysów.  Proszę Wysoką Radę o rozmyślne 
zagłosowanie i zastanowienie  się przed podjęciem decyzji. 
Radny Szaniec -   wprowadzenie tego punktu do porządku obrad sesji było dla mnie wielkim 
zaskoczeniem.  Przed podjęciem decyzji chciałbym się zapytać, kto ma zastąpić p.Sekretarza. 
Wiemy co jest, a nie wiemy co będzie. 
Wójt Gminy -  Odwołanie  Sekretarza dla mnie jest równieŜ nie miłą sprawą. Nie robiłem 
niczego poza plecami p.Sekretarza. Wcześniej na ten temat z nim rozmawiałem, poniewaŜ 
miałem uwagi do jego pracy. Patrząc z  perspektywy czasu, jak w krótkim uzasadnieniu 
napisałem jest wiele rzeczy, które powinny być zrobione , a nie są.  
Ja patrzę jak powinno być w gminie na przyszłość. Ja Wójtem jestem dzisiaj, ale  mogę nie 
być nim później. Patrząc na wymagania  i zadania jakie spadają na Urząd i Wójta czy teŜ 
osobę, która musi go zastępować, to jest to cięŜka praca i obowiązek. 
Pewne sprawy nie mogą być odkładane na później. JeŜeli my nie zadziałamy odpowiednio 
wcześnie, albo nie wykaŜemy się odpowiednimi zdolnościami, to zostaniemy w tyle.  
Jeśli chodzi o zastępstwo,  to w przypadku odwołania Sekretarza Gminy, jeŜeli siła zdrowia 
pozwoli mu do końca okresu wypowiedzenia  pracować, to nie widzę przeszkód aby z nim nie 
współpracować.  
Bezpośrednim zastępcą p.Sekretarza jest z przepisu p.Stanek, która skończyła studia 
prawnicze. Zastępstwo na jakiś czas jest zapewnione i jest dobre. Jeśli chodzi o przyszłość to 
moje załoŜenie jest takie, aby w Urzędzie Gminy pracowały osoby, które wnoszą nowe 
wartości. Są 3 podstawowe wartości dla mnie tj. 
- pozyskiwanie środków zewnętrznych. Jeden pracownik nie jest w stanie podołać. 
- wszyscy wiedzą, Ŝe finanse mogą nas rozłoŜyć jako gminę. Ja nie posiadam takiej wiedzy 
  finansowej jaką chciałbym mieć, dlatego dobrze byłoby aby w Urzędzie była osoba, która 
  będzie   wspierać p.Skarbnik . Mój kierunek poszukiwań kogoś kto byłby taką osobą,  jest. 
- WaŜna sprawą jest równieŜ wiedza prawnicza.. Z praktyki wiem, Ŝe gdzie takie osoby są  
   wójtowi    pracuje się lepiej.  
Moja myśl jest taka, Ŝe ma to być osoba z nowymi poglądami,  ma wspierać pracowników w 
tych 3  podstawowych dziedzinach..  
Chciałbym aby pewne rzeczy, które dotychczas nam uciekają,  nie uciekły. 
Wiem o sytuacji Ŝony p.Urbaniaka. 
Radny Piśniak – proponuję 5 minut przerwy. 
 
Wniosek radnego został przyjęty. 
 
Przewodnicząca Rady – jako stary pracownik administracji, który przepracował ponad 20 lat 
w Urzędzie Gminy mogę powiedzieć, Ŝe stanowisko Sekretarza  jest niezwykle trudne i 
odpowiedzialne. Pan Urbaniak przepracował w Urzędzie 4,5 roku. Na pewno juŜ zdobył 
pewne doświadczenie. Obawiam się , Ŝe nowy pracownik od razu z marszu wszystkiego nie 
załatwi. Na pewno nie jest w stanie. Nowy pracownik 2 lata będzie się wciągał w to 
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stanowisko. Do pozyskiwania funduszy mamy juŜ pracownika. Trochę doświadczony 
pracownik zdziała więcej. 
Wójt Gminy – jeśli będziemy brać pod uwagę  zaangaŜowanie osób, które pracują w Urzędzie 
Gminy  to będę  chwalił bardziej te, które pojawiły się nie dawno,  niŜ inne. Młodym chce się 
więcej. Ja Wójtem nie będę wiecznie. Mnie chodzi o to, aby  na zmianach skorzystał Urząd   i 
cała Gmina. Są   pracownicy, którzy po 3 miesiącach robią to samo co pracownicy  starzy od 
dawna. Ja stawiam taki wniosek, Państwo moŜecie go przyjąć lub nie. 
 
Po przerwie. 
 
Radna Grześlak – jaki przepis reguluje, Ŝe radni muszą powoływać lub odwoływać Sekretarza 
Gminy. 
Przewodnicząca Rady – odwoływanie i powoływanie sekretarza gminy reguluje ustawa o 
samorządzie gminnym. Ar.19 ust.2 pkt.3 stanowi: ”Do wyłącznej  właściwości rady gminy 
naleŜy powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym 
budŜetu, oraz sekretarza gminy – na wniosek wójta”. 
Radny Piśniak – zadam pytanie w kwestii formalnej. Co stanie się, jeŜeli na 15 radnych 15 
radnych wstrzyma się od głosu? 
Przewodnicząca Rady  - uchwała o odwołaniu Sekretarza Gminy nie zostanie podjęta. 
 
PoniewaŜ  nikt więcej  nie zechciał zabrać głosu, Przewodnicząca Rady poprosiła Komisję 
Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu uchwały /zał.Nr 6/ 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 2 radnych, 7 radnych było przeciw i 6 radnych 
wstrzymało się od głosu. 
 
Przewodnicząca Rady -   stwierdziła, iŜ Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie 
odwołania sekretarza Gminy. 
Na pewno jest to tymczasowa sytuacja. Nie wiem czy pan Wójt postawi ponownie wniosek na 
przyszłej sesji, czy Sekretarz Gminy dostanie dłuŜszy czas aby dać z siebie więcej niŜ 
dotychczas, aby nie dochodziło do takiej sytuacji. 
Wójt Gminy – wniosek o odwołanie Sekretarza Gminy postawię na następnej sesji po raz 
kolejny. Jeśli chodzi o młodych pracowników, w gminie Wierzchlas jest Sekretarzem osoba, 
która wcześniej nigdzie nie pracowała  i dobrze sobie radzi na stanowisku Sekretarza. 
Sekretarz Gminy -  jest miło, Ŝe Państwo radni wstawiliście się za mną. Dziękuję Wam za to. 
Ze swej strony postaram się jeszcze lepiej wykonywać to co robiłem.  
Zaskoczenie moje postawieniem wniosku przez Wójta o odwołanie mnie ze stanowiska 
Sekretarza  było większe, gdyŜ sądziłem Ŝe z panem Wójtem nawiązaliśmy nitkę 
porozumienia i zaczęliśmy się rozumieć. Ze swej strony deklaruję, Ŝe tak jak byłem uczciwy, 
solidny, rzetelny i  lojalny dla pana Wójta , dla radnych i dla społeczeństwa tej gminy, takim 
pozostanę. Takim człowiekiem jestem. Jeszcze raz dziękuję. 
Radny Szaniec – źle się stało, Ŝe nie był postawiony  wniosek o przedłuŜenie np. o 3 
miesiące, aby dać szanse do porozumienia się tych 2 osób tj.Wójta i Sekretarza.  Wniosek 
Wójta o odwołanie Sekretarza  był dla nas duŜym zaskoczeniem. Abym mógł podjąć decyzję 
o odwołanie Sekretarza musiałbym być przekonany, Ŝe postępuję słusznie. Gdybym słyszał 
wcześniej jakieś zarzuty wobec Sekretarza być moŜe zagłosowałbym inaczej. Myślę, Ŝe 
Panowie  się porozumieją  dla wspólnego dobra. Tego Wam Ŝyczę.   
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d/ zaciągni ęcia po Ŝyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi  
 
Głos zabrała pani Skarbnik Gminy 
W związku z tym, Ŝe realizujemy zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej z 
przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Mokrsko” proponuje się zaciągnąć 
poŜyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w 
kwocie 793.000 zł. PoŜyczkę przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu 
budŜetowego na rok 2008. i  zostanie spłacona z dochodów własnych gminy w latach 2009-
2013. Wszelkie czynności formalno-prawne odnośnie zaciągnięcia poŜyczki jak równieŜ 
oświadczenie woli poczyni pan Wójt. 
 
PoniewaŜ zapytań nie było, Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie projektu 
uchwały /zał.Nr 7/ 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXI/115/08 w sprawie zaciągnięcia 
poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Łodzi. 

 
P u n k t  7 

 
Zmiany w bud Ŝecie gminy na 2008 rok  

 
Głos zabrała pani Renata Nagła Skarbnik Gminy. 
Proponowane zmiany w budŜecie gminy na 2008 rok dotyczą: 
1. zwiększenia wykonania planu  ponadplanowych dochodów. Są to dochody w dziale 921-
     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zakwalifikowane jako wpływy dochodów    
     róŜnych   i pochodzą z akredytacji zespołów , które uczestniczyły w II Sejmiku Teatrów 
     Wsi Polskiej . Zespoły wpłaciły akredytację na  kwotę 6.915 zł.  
     W związku z tym, Ŝe zwiększamy  stronę dochodów w tym dziale zwiększamy równieŜ       
      stronę wydatków bieŜących w pozostałej działalności o  taką samą kwotę z 
      przeznaczeniem na organizację II Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej. 
2.Proponuje się dokonać przeniesień w planie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i 
   paragrafami  w: 
- dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa.  
   Proponuje się zmniejszenia o 59.000 zł i zwiększenia o 14.000 zł.   
   Wydatki bieŜące zmniejsza się o 10.000 zł. Były zakwalifikowane w paragrafie zakup 

 usług pozostałych a  dotyczyły opracowania projektu rewaloryzacji parku w Mokrsku przez 
 firmę. W związku z   tym, Ŝe projekt opracowała osoba fizyczna naleŜy przenieść tą kwotę 
 do paragrafu    wynagrodzenia i pochodne.  

    Proponuje się równieŜ zmniejszyć wydatki  majątkowe o 49.000 zł  /są to wydatki 
 zaplanowane na zakup nieruchomości/ a zwiększyć o 4.000zł zakupy inwestycyjne /zakup 
 giętarki do blachy niezbędnej do wykonywania remontów w budynkach komunalnych/ 

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
   Proponuje się zwiększenia o 45.000 zł, w tym: w rozdziale gospodarka odpadami zwiększa 
   się  wydatki bieŜące o 20.000 zł. /dotyczy likwidacji badania dzikich wysypisk śmieci, 
   koszt całkowity wynosi 35.00O zł / oraz w rozdziale –oświetlenia ulic, placów i dróg 
   zwiększa się o 25.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej 
   wykonania kompleksowego remontu rozbudowy systemu oświetlenia ulicznego na terenie 
   gminy Mokrsko. 
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Ogółem przeniesienia miedzy rozdziałami i paragrafami to kwota 59.000 zł. 
3. W związku dokonanymi zmianami, zmianie ulega załącznik inwestycyjny, w którym: 
1/  w pozycji 11 wprowadza się zakup giętarki kwota 4 tys.zł. 
-2/ zmniejsza się z poz.10 zakup nieruchomości o 49 tys.zł. Była kwota 70.tys.zł., pozostaje 
   21 tys.zł. 
3/ w pozycji 12 zmienia się zapis. Była karosacja samochodu dla OSP OŜarów. Obecnie jest 
   zakup samochodu OSP. 
4/ zmianie ulegają kwoty wykonania dróg. W  wyniku przetargu wartość planowanych do 
   realizacji w tym roku dróg uległa zmianie, i tak:  
   - w poz.4 Budowa drogi Chotów –   Krzyworzeka-OŜarów wynosi 350 tys.zł. / było 
       wpisana kwota 530 tys. zł/ ,  
   -  w poz.6   budowa drogi Wieluń- Słupsko-Wichernik  była wpisana kwota 195 tys.zł. W 
      związku z tym, Ŝe doszły prace dodatkowe obecnie jest kwota 223.045 zł. 
   - mamy dokumentację na drogę na Brzeziny według, której koszt modernizacji wynosi 
      139.000zł./była kwota 120.tys.zł./ 
  - poz.5 Budowa drogi dojazdowej Komorniki –Pasternik była wpisana kwota 275.00zł. po 
     zmianie jest kwota 407.955zł . 
W sumie wartość na wszystkie drogi  nie uległa zmianie, jest tylko przeszacowanie pomiędzy 
poszczególnymi drogami. 
Dyskusja: 
Radna Grześlak  - proponuje się zwiększyć rozdział –oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 
25.000 zł. Co ma być za to zrobione? 
Wójt Gminy – Jest to opracowanie koncepcji na zmianę oświetlenia w całej gminie. Jest to 
renowacja istniejącego oświetlenia.  
Radna Grześlak – czy w tej kwocie będzie wykonane oświetlenie na Korei w Mokrsku.  
Wójt Gminy - Sprawa się wyjaśniła. Tam gdzie są braki  muszą być oddzielne projekty 
Zakład Energetyczny na dzień dzisiejszy nie jest zainteresowany, wycofał się z 
wcześniejszych ustaleń.. Jest złoŜona oferta wykonania projektu jednemu z wykonawców.  
Radny Szaniec -  czy będzie zakupiony większy ciągnik do robót drogowych. 
Wójt Gminy -  chęć zakupu ciągnika jest. Postanowiliśmy wykonać jednak jak najwięcej 
zadań inwestycyjnych. JeŜeli na koniec roku pozostaną jakieś wolne środki będziemy mogli 
ciągnik kupić. JeŜeli kupimy ciągnik to naleŜałoby zatrudnić jeszcze jedną osobę. 
Radna Grześlak – co planuje się w budynku komunalnym w Komornikach? 
Wójt Gminy -   na ten rok planowane jest wykonanie projektu. Ma być świetlica wiejska. Jest 
tak zaprojektowane aby mogła tam być biblioteka. 
 
PoniewaŜ więcej zapytań nie było , Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie projektu 
uchwały/ zał.Nr 8/ 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXI/116/08 w sprawie zmian w 
budŜecie gminy na 2008 rok 
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P u n k t  8 
 

Dyskusja nad projektem Rozporz ądzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie  
Załęczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu  

 
 

Głos zabrał pan Arkadiusz Gmur – inspektor ds. inwestycji 
5 czerwca od p.Kobierzyckiego otrzymaliśmy fax z prośbą o podjęcie przez Radę Gminy 
uchwały w sprawie Załęczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Jest projekt 
rozporządzenia Wojewody w tej sprawie. Mieliśmy się opierać na mapie, która była 
załącznikiem do projektu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Prosny. 
W trakcie prac okazało się, Ŝe mapa jest  nie prawidłowa, poniewaŜ wrysowany teren 
pomiędzy Morzykobyłą a Kocilewem naleŜy do obszaru Chronionego rzeki Prosny a nie do 
Obszaru Chronionego Załęczańskiego Parku. 
JeŜeli zaznaczony teren na mapie jako Obszar Chroniony Załęczańskiego Parku jest 
Obszarem Chronionym Doliny rzeki Prosny to uchwałą z 6 czerwca dot.rzeki Prosny równieŜ 
ten teren powinien być włączony jako Obszar Chroniony Dolina rzeki Prosny. 
Radny Szaniec -  woda z tych terenów spływa do rzeki Warty a nie do rzeki Prosny. 
Radny Majtyka – Obszar Chroniony Dolina rzeki Prosny o ile pamiętam przebiegał po trakcie 
częstochowskim do lasu i dalej na Dobijacz.  Na sesji i komisjach nie było mowy aby 
obejmował teren Morzykobyły i Kocilewa 
Pan Gmur – mamy pismo wyjaśniające od p.Kobierzyckiego, z dnia 7.07.08r, Ŝe ten teren 
naleŜy do Obszaru Chronionego Dolina rzeki Prosny. 
Przewodnicząca Rady – przy podejmowaniu uchwały nie było mowy , Ŝe ten teren wchodzi 
do Obszaru Chronionego Dolina rzeki Prosny. 
Pan Gmur -Pierwsza mapa jak równieŜ opis granic Obszaru Chronionego Dolina rzeki 
Prosny,  obejmował teren Kocilewa i Morzykobyły. Po wizycie p.Kobierzyckiego i zmianie 
granic przyszła nowa mapa z opisem, na podstawie której podjęliśmy uchwałę.  
Przewodnicząca Rady – W projekcie rozporządzenia w sprawie Załęczańskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu w § 1 pkt.2 nie ma uwzględnionej gminy Mokrsko. Obszar 
Chroniony obejmuje teren gminy Działoszyn, Osjaków, Pątnów, Siemkowice, Wieluń i 
Wierzchlas. 
Rada podejmując uchwałę w sprawie wyraŜenia opinii dotyczącej projektu rozporządzenia 
Wojewody Łódzkiego w sprawie Obszaru Chronionego Dolina rzeki Prosny nie dotyczyła  
terenu Morzykobyły i Kocilewa. Rada podjęła uchwałę na podstawie mapy jaką wówczas 
posiadała. 
Sekretarz Gminy – fakt, Ŝe na tej mapie jaką otrzymaliście w materiałach został zauwaŜony 
błąd spowodowało, Ŝe w wyniku interwencji w dniu wczorajszym po rozmowach z 
p.Kobieryzckim przysłał nam faxem informację, którą dzisiaj Państwu przekazaliśmy. 
Pan Kobierzycki uwaŜa, Ŝe są to błędy Biura Projektowego, które się tym tematem zajmuje 
UwaŜam, Ŝe trzeba artykułować nasze stanowisko, dlatego pan Wójt zaproponował aby była 
dzisiaj dyskusja nad projektem rozporządzenia Wojewody. 
Przewodnicząca – pan Kobierzycki po  interwencji Urzędu Gminy na gorąco przysłał faksem 
pismo wyjaśniające, ale nie pokrywa się z tym, na co  myśmy podjęli uchwałę o Obszarze 
Chronionym Dolina rzeki Prosny. 
Wydaje mi się , Ŝe  najpierw Biuro Projektowe w Łodzi powinno tą sprawę uporządkować.  
Na gorąco moŜna więcej błędów zrobić jak było. Dzisiaj nie podejmujemy uchwały. 
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P u n k t  9 

 
Podsumowanie zako ńczenia likwidacji działalno ści  

SPZPOZ w gminie Mokrsko  
 

 
Przewodnicząca Rady – w miesiącu lutym  otrzymaliśmy  Informację o przejętych 
dokumentach po zlikwidowanym SPZPOZ w Mokrsku  i  dyskutowaliśmy na ten temat na 
sesji. Następnie w kwietniu na posiedzeniu Komisji  dokonaliśmy ponownej analizy. 
Obecnie informacja została uzupełniona o opinię radcy prawnego na temat zawartej umowy  z 
NZOZ KAMED. 
Pani Cichla Mariola – 5 maja 2008 roku Wójt Gminy  wystąpił do pani Marii Mroczek – 
radcy prawnego Urzędu Gminy w sprawie wyraŜenia opinii do zapisów umowy najmu lokalu 
zawartej w dniu 30 grudnia 2005r pomiędzy NZOZ KAMED a Wójtem Gminy Mokrsko. 
/treść pisma została odczytana/ 
Na to pismo pani Mroczek w dniu 1 lipca 2008r  wydała opinię prawną w tej sprawie. /Opinia 
została odczytana, zał.Nr  9/ 
 
Dyskusja: 
Radny Majtyka – pan Wójt zwrócił się do radcy prawnego p.Mroczek. Ja uwaŜam, Ŝe tą 
umowę przygotowała właśnie pani Mroczek i zawsze wyda taką opinie. Ta pani ocenia swoją 
pracę. NaleŜałoby zwrócić się do innego prawnika. 
Wójt Gminy – chciałbym zwrócić uwagę na pewne sprawy: 
-  do pracownika Urzędu Gminy, jakim jest radca prawny , który ma mnie wspierać zwracam 
    się w formie pisemnej.   
- to nie jest odpowiedź na pytanie, które zadałem 
- otrzymaliśmy  opinię dopiero wczoraj. 2 miesiące upłynęło od złoŜenia zapytania. Wydaje 
   mi się takie postępowanie  wielce amoralne. 
Pozwoliłem sobie o opinię niezaleŜnego prawnika. /treść opinii została odczytana/. 
Radny Braliński – 2 prawników  w tej samej sprawie wydaje 2 róŜne opinie. 
Wójt Gminy -  proszę zwrócić uwagę czego dotyczyło pytanie. 
Proponowałbym zrobić podsumowanie:  jak  doszło do likwidacji SPZOZ w Mokrsku, jakie 
sprawy  pozostały nam do uregulowania po zlikwidowanym zakładzie i jak  przedstawia się 
sprawa na dzień obecny i co nas czeka w najbliŜszym czasie . 
Pani Cichla Mariola   -  SPZPOZ został zlikwidowany z dniem 31 grudnia 2005 roku uchwałą                                                                      
Rady Gminy z dnia  28 września 2005 roku. Po zlikwidowanym SPZPOZ usługi medyczne 
świadczy NZOZ KAMED w Mokrsku. W dniu 30 grudnia 2005 roku została zawarta umowa 
najmu pomieszczeń pod działalność związaną ze świadczeniem usług medycznych pomiędzy 
Gminą Mokrsko reprezentowaną przez Wójta Gminy Zygmunta Pawlaka a NZOZ KAMED 
reprezentowanym przez p.Peymana Mokrii. 
Na wniosek Rady Gminy Mokrsko z dnia 14 marca 2006r umową uŜyczenia z dnia  15 marca 
2006 przekazano wyposaŜenie i sprzęt znajdujący się w budynkach w Mokrsku i OŜarowie 
zgodnie z spisem z natury. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z moŜliwością jej 
rozwiązania za 6-cio miesięcznym okresem wypowiedzenia. Od 1 stycznia 2006r do 28 lutego 
2006r w zlikwidowanym SPZPOZ  regulowano z rachunku bankowego zobowiązania i 
naleŜności dotyczące roku 2005. Dokumenty dotyczące tych okoliczności znajdują się w 
dokumentacji roku 2005 i według nich sporządzono bilans na koniec roku 2005. 
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Bilans ten był przedmiotem kontroli przez Biuro Rachunkowe i Doradztwo Finansowo 
Podatkowe Marii Pawlak z Zduńskiej Woli. Umowa na przeprowadzenie badania została 
podpisana na podstawie uchwały Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2006r o wyborze podmiotu 
badającego sprawozdanie finansowe SPZPOZ. Zlecone zadanie zostało wykonane. Opinie 
wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego przedstawiono na sesji Rady Gminy w 
dniu 6 września 2006r.  
Następnie w okresie od 1 marca 2006 do 19 grudnia 2006r z rachunku bankowego naleŜącego 
jeszcze do SPZPOZ, Bank PKO SA pobierał prowizje za prowadzenie rachunku oraz 
wpływały kwoty zaległych naleŜności tj. czynsz od najemców , zwrot wstępnej  opłaty 
leasingowej. Stan środków w dniu likwidacji rachunku wynosił 5.037,48 zł i został 
przekazany na rachunek Urzędu Gminy. 
Zarządzeniem nr 46/2006 Wójta Gminy Mokrsko z dnia 14 grudnia 2006r Wójta Gminy z 
dnia 14 grudnia 2006r został powołany zespół spisowy w sprawie przejęcia dokumentów po 
zlikwidowanym SPZPOZ w Mokrsku. W skład zespołu weszło 5 pracowników UG oraz 3 
radnych stałych komisji Rady Gminy. 
Spisu zdawczo-odbiorczego akt dokonano w dniach 21.12.2006 do 3.01.2007.Spisane 
dokumenty zostały spisane na arkuszach od nr 1 do 32 i dotyczyły m.in. rozliczeń z ZUS, 
Urzędem Skarbowym, akt osobowych, płacowych, umów oraz urządzeń księgowych. 
W przejętych dokumentach po SPZPOZ  stwierdzono brak umów leasingowych na sprzęt 
medyczny. W związku z tym wystąpiono do NZOZ KAMED o ich przekazanie. 
W odpowiedzi na nasze pismo Zakład przekazał oryginały umów leasingowych 
 – Nr 29889 z dnia 10 marca 2005 dotyczącą Unit-u stomatologicznego .Wartość ofertowa 
    27.781, 48 zł, czas trwania umowy 36 rat 
- Nr 16649/P/2004 z dnia 4 maja 2004r  na Unit stomatologiczny z wyposaŜeniem. Wartość 
  ofertowa sprzętu to kwota 35.514,01 zł, czas trwania umowy 36 rat. 
- Nr 15599 z dnia 4 kwietnia 2002r  na sprzęt USG. 
Wystąpiono do firm leasingowych z zapytaniem jakie umowy zostały zawarte i czy istnieją 
zaległości w płatnościach, sposób i datę rozwiązania umów i kto reprezentował 
leasingobiorcę przy rozwiązywaniu umów. Z uzyskanych odpowiedzi z firm leasingowych 
oraz kopii rozwiązania umów przekazanych przez NZOZ KAMED wynika, Ŝe prawa i 
obowiązki z umowy leasingowej dotyczącej unitów stomatologicznych zostały przejęte przez 
pana Peymana Mokrii prowadzącego NZOZ KAMED w Mokrsku w oparciu o umowę 
przejęcia praw i obowiązków z dnia 15.02.2006r. i z dnia 31.01.2006r. Umowa dotycząca 
USG – sprzęt został spłacony w całości przez SPZPOZ w Mokrsku i został przekazany w 
uŜyczenie NZOZ KAMED.  
 
Radny Majtyka – ile rat było spłaconych przez SPZPOZ a ile przez NZOZ KAMED. 
Pani Cichla – biorąc pod uwagę  wartość ofertową i czas trwania umów to: 
- do końca 2005 roku SPZPOZ  winien spłacić 9 rat za zakupiony pierwszy unit 
stomatologiczny  po   771 zł co stanowi kwotę w wysokości 6945 , 39 zł , po 2005r pozostało 
27 rat co stanowiło     kwotę 20.836,17 zł. 
- za drugi unit stomatologiczny z wyposaŜeniem. Wartość ofertowa sprzętu wynosiła 35.514 
zł, czas trwania umowy 36 rat. Do końca 2005r SPZPOZ winien spłacić 19 rat po 986,50 zł co 
stanowi kwotę w wysokości 18.743,50 zł. Po 2005 pozostało do spłaty 17 rat co stanowi 
łączną kwotę 16.770,50 zł. 
- Leasing sprzętu USG został w całości spłacony przez SPZPOZ. 
Radny Majtyka  - sprzęt był wzięty w leasing  przez  SPZPOZ i był spłacany do czasu jego 
istnienia. Z chwilą gdy powstał Niepubliczny Zakład Opieki  Zdrowotnej KAMED przejął 
dalsze spłacanie rat. Raty spłacane przez SPZPOZ zostały jakby podarowane  KAMED-owi 
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darowizną. Licząc wszystkie  spłacone raty przez SPZPOZ, to moŜna powiedzieć, Ŝe jeden 
unit był zakupiony przez SPZPOZ. 
Wójt Gminy – nastąpiła cesja wierzytelności i resztę rat spłacał KAMED. 
Radny Szaniec – przy SPZPOZ istniała Rada Społeczna. Czy Rada Społeczna przekazała 
sprzęt na rzecz KAMEDU. Jeśli wszystko było przekazane prawnie, to nie potrzebnie 
dyskutujemy na ten temat. 
Radny Majtyka – Rada Społeczna była organem opiniującym. Decyzję o przekazaniu sprzętu 
podjęła Rada Gminy. 
Radny Piśniak – Rada Społeczna SPZPOZ wydała opinie pozytywną, a Rada Gminy podjęła 
decyzje o przekazaniu sprzętu. Jest pytanie zasadnicze, czy Rada Gminy miała prawo 
przekazać sprzęt. JeŜeli jest prawnie, to nie mamy jak powiedział radny Szaniec o czym 
dyskutować. 
Pani Przewodnicząca Rady – pani radca  w swojej opinii zawarła to co jest napisane w 
umowie. Organem załoŜycielskim SPZPOZ była Rada Gminy i wszelkie czynności związane 
z likwidacją zakładu podejmowała poprzednia Rada. 
Radny Piśniak -  JeŜeli Rada Gminy ma prawo przekazywać rzeczy będące jej majątkiem to 
nie mamy o czym dyskutować 
Wójt Gminy -  czy była odpowiednia uchwała Rady Gminy dotycząca  wydzierŜawienia 
pomieszczeń KAMED-owi na czas nieograniczony. 
Radny Majtyka – uchwały nie było.  Wójt sam podjął decyzję o wydzierŜawieniu lokalu na 
czas nieograniczony. 
Wójt Gminy –  Całkiem inna sytuacja była jeŜeli chodzi o wydzierŜawienie pomieszczeń pod 
aptekę p.Cabanowi. Wójt zawarł umowę zgodnie z prawem na 3 lata. Natomiast jeŜeli chodzi 
o NZOZ KAMED wszystko zostało przekazane na czas nieokreślony, zarówno wynajem  
budynku jak równieŜ sprzętu. Urząd Gminy nie podjął w krótkim czasie wszystkich działań 
związanych z likwidacją  zakładu /przejęciem dokumentów, likwidacją konta, zadłuŜenia,  
itd./.Urząd Gminy jakby usnął.  
Radzie została przedstawiona informacja związana z likwidacją SPZPOZ. 
Jeśli chodzi o umowę najmu lokalu przez KAMED to uwaŜam, Ŝe trzeba podjąć jakieś kroki. 
Czy Rada wyda mi jakieś dyspozycje w tym celu czy nie, to  jest jej wola. Mogę  tylko 
stwierdzić, Ŝe pewne rzeczy zostały zrobione nie zgodnie z prawem. Czy pociągać kogoś do 
odpowiedzialności czy nie, czy robić na zasadzie dwóch stron i wyjaśniać moŜe być w kwestii 
Wójta 
Radny Piśniak – czy umowa  najmu lokalu w tym brzmieniu była kiedykolwiek sprawdzana. 
Wójt Gminy – z wypowiedzi pracowników wynika, Ŝe umowa była przygotowana trochę o 
innej treści niŜ została później podpisana.  
Nikt nie jest jednak w stanie tego stwierdzić. Są pewne rzeczy, które naleŜałoby w Urzędzie 
zmienić. Nie zawsze mi się to udaje. Być moŜe kiedyś uda mi się wszystko zrobić. 
Prawdopodobnie w pierwszej wersji umowy były zapisy, które odnosiły się do zakresu prawa. 
Zostały jednak zmienione. 
MoŜna wystąpić na drodze cywilnej  do sądu o stwierdzenie  niewaŜności zawartej umowy,  
albo teŜ odczekać do grudnia i wypowiedzieć ją w styczniu. 
UwaŜam, Ŝe na tej sesji naleŜy zakończyć sprawę i więcej do niej nie wracać. 
Radny Mielczarek  - wypowiadając umowę  1 stycznia moŜe powstać inny problem. NFOZ 
zawiera umowę na świadczenie usług medycznych na cały rok. Ten kto by przejął ośrodek 
pozostałby bez kontraktu. 
Wójt Gminy -  wypowiadając umowę KAMED-owi nie oznacza, Ŝe  nie będzie on miał 
przedłuŜonej umowy. Niech będzie tylko zawarta prawidłowo. Na dzień obecny 
podtrzymujemy fikcję, rzecz nie prawną. 
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Radny Majtyka – przy podpisywaniu umowy z KAMED-em  pan doktor miał szerokie plany. 
Miało być duŜo lekarzy, mieli być zatrudnieni lekarze specjaliści. Okazuje się inaczej. W 
OŜarowie lekarz przyjmuje 2 godziny a nieraz nawet tylko godzinę. JeŜeli umowa zostanie 
zawarta na 3 lata będziemy mieli wpływ na działalność gminnej słuŜby zdrowia. W tej chwili 
nie mamy Ŝadnego wpływu. Po 3 latach  Wójt moŜe podpisać nową umowę i określić  nowe 
warunki  oraz jakie usługi medyczne mają być prowadzone. 
Przewodnicząca Rady -  Wójt Gminy podpisuje umowę  na wynajem lokalu. Na  usługi 
medyczne mieliśmy wpływ kiedy organem załoŜycielskim SPZPOZ była Rada Gminy. Z 
chwilą 1 stycznia 2006 powstał NZOZ KAMED, z którym została podpisana umowa najmu 
lokalu.  Wysokość stawki  czynszu  została określona na podstawie uchwały Rady Gminy.  
Usługi medyczne  nie są naszą sprawą. 
Radny Majtyka – wydzierŜawiając budynek moŜemy postawić warunki odnośnie 
funkcjonowania słuŜby zdrowia w gminie. 
Radny Mielczarek – zanim nastąpiło przekształcenie  zakładu z publicznego na niepubliczny  
wystąpiono z pismem do Wojewody o  wyraŜenie opinii. Opinia Wojewody była pozytywna. 
Prywatyzacja ośrodka zdrowia nie była wynikiem jakiś układów. Poprzez prywatyzację miały 
być pokryte straty poniesione przez ośrodek zdrowia w OŜarowie i Mokrsku. Było 
zobowiązanie, Ŝe w ciągu 3 lat z czynszu zostaną pokryte straty. 
Zanim przystąpiono do prywatyzacji zaciągnięto opinię Wójtów, gdzie istniały juŜ 
niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. 
Chciałbym równieŜ  poddać do myślenia, co stanie się z ośrodkiem w Mokrsku w przypadku 
gdy zostanie wybudowany drugi w Krzyworzece i 2 tys. pacjentów odejdzie z Mokrska. Czy 
będziemy w stanie ten budynek utrzymać. 
Wójt Gminy –  gdy będą 2 firmy, powstanie konkurencja.  Ludzie zdecydują, do którego 
ośrodka będą chcieli naleŜeć. 
Radny Piśniak – zadam pytanie: w świetle informacji, które Pan posiada i które my 
posiadamy oraz mając opinię prawną dotycząca zawartej umowy, czy Pan chce rozwiązać w 
najbliŜszym czasie umowę z panem doktorem Mokrii, 
Wójt  Gminy – tak, aby była zawarta zgodnie z prawem. Pozostaje tylko,  czy nastąpi 
wypowiedzenie umowy z 6-cio miesięcznym wypowiedzeniem czy wystąpimy na drogę 
sądową. 
Dla informacji chciałbym podać, iŜ pan Misztela złoŜył rezygnację z prowadzenia apteki w 
OŜarowie. Zgłaszają się osoby, które chciałyby przejąć aptekę. Będziemy chcieli  zawrzeć 
umowę w taki sposób abyśmy mieli większy wpływ niŜ to jest w Mokrsku Nie będzie to 
apteka a tylko punkt apteczny. Rok minie zanim zostanie uruchomiony punkt apteczny, 
poniewaŜ pomieszczenia musza być dostosowane do obowiązujących obecnie wymogów.  
Pani Przewodnicząca – czy są zaległości w płaceniu czynszu z apteki w OŜarowie? 
Pani Zgondek – pan Misztela ma zadłuŜenie w wysokości  15. 960 zł,  w tym za samą aptekę 
około 12.600 zł. 
Radny Pisniak – zakładając, Ŝe pan Wójt rozwiąŜe umowę z panem doktorem Mokrii  na 
wynajem lokalu, czy zostanie ogłoszony konkurs na prowadzenie działalności opieki 
zdrowotnej. Z rozmów  z mieszkańcami nie spotkałem się z sytuacją, aby ktoś narzekał na 
jego usługi medyczne.  Przy podejmowaniu decyzji dotyczących opieki zdrowotnej na terenie 
naszej gminy warto wziąć pod uwagę opinię mieszkańców. 
Wójt Gminy – ja mogę tylko negocjować nowe warunki  umowy. 
 
Przewodnicząca Rady – Wszelkie czynności podejmowane w związku z likwidacją SPZPOZ 
w Mokrsku  dotyczyły okresu działania poprzedniej Rady Gminy. Problematyczną jest tylko 
zawarta umowa  najmu lokalu. Zgodnie z podjęta uchwałą w sprawie zasad gospodarowania 
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nieruchomościami Rada Gminy upowaŜniła Wójta Gminy do podejmowania wszystkich 
czynności prawnych związanych z nabyciem, zbyciem i wydzierŜawianiem nieruchomości. 
Finalizując dyskusję proszę  o przegłosowanie: kto jest za przyjęciem informacji dotyczącej 
likwidacji SPZPOZ w Mokrsku  i aby nie wracać więcej do tego tematu. Sprawę umowy 
najmu lokalu NZOZ KAMED pozostawić w gestii Wójta Gminy. 
 
Rada Gminy informację na dotyczącą likwidacji SPZPOZ przyjęła  i postanowiła nie 
wracać więcej do tego tematu. Sprawę umowy najmu lokalu NZOZ KAMED 
pozostawić w gestii Wójta Gminy. 
  
 
 

 
P u n k t  10 

 
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski  

 
Pan Rafał Sindor –  dyrektor ds. technicznych firmy: Elektryczne Centrum Handlowe  
„ANIA” zapoznał radnych  z informacją na temat budowy elektrowni wiatrowych w gminie 
Mokrsko. 
Nasza firma działa na rynku od 1991 roku. Zajmowaliśmy się do chwili obecnej sprzedaŜą 
hurtową i detaliczną wszystkiego co jest związane z energią w sensie technicznym. 
Firma rozwija się b.pręŜnie i zaczęliśmy szukać nowych miejsc gdzie moglibyśmy 
zainwestować pieniądze pochodzące ze sprzedaŜy. Postanowiliśmy zarobione pieniądze 
zainwestować na  terenie z którego pochodzimy w energię niekonwencjonalną, a konkretnie 
w farmy wiatrowe. 
Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej do 2014r Polska musi produkować 14% energii 
odnawialnej. Obecnie produkujemy tylko 2,3% energii odnawialnej. 
Ten projekt, który nadzoruję ma na celu postawienie w naszym regionie duŜego pola 
wiatraków. Planujemy około 24 wiatraków. O tym jakie będą  wiatraki zadecydują pomiary 
wiatrowe. Proces postawienia elektrowni wiatrowej polega na tym, Ŝe oprócz całej pracy  
związanej z pozwoleniami, ekspertyzami itd., musimy wykonać roczne pomiary wiatrowe. Na 
dzień dzisiejszy przeprowadziliśmy pomiary wstępne polegające na uzyskaniu róŜy wiatrów z 
ostatniego dziesięciolecia z podziałem na prędkości jak i pory roku. Z róŜy wiatrów wynika, 
Ŝe nasz teren ma dość duŜy potencjał wiatrowy.  
Aby tą inwestycję przeprowadzić musimy porozumieć się z władzami gminy. Chcemy robić 
tą inwestycję wspólnie z Gminą z kilku powodów: 
-  nasza firma dba o swoje imię i  nigdy niczego nie robiliśmy nikomu za plecami.  Jesteśmy 
    firmą, która funkcjonuje w tym regionie od długiego czasu i ma w nim pozostać. 
- bez udziału Państwa jako radnych nie jesteśmy w gminie przeprowadzić tej inwestycji. 
    Potrzebujemy Waszej zgody i aprobaty oraz  w wielu przypadkach pomocy w kwestii 
    wyjaśnienia osobom, które będą miały pytania jakiego rodzaju jest to inwestycja i na czym 
    polega. ZaleŜy nam abyśmy mogli spokojnie  porozmawiać z mieszkańcami ,  podpisać 
    umowy przedwstępne na dzierŜawę czy wykup terenu.  Musimy na tym terenie 
    wytypować miejsce gdzie postawimy wieŜę pomiarową. Takie pomiary trwają rok czasu. 
    Nie jest to więc inwestycja krótkotrwała. Zanim stawiać zaczniemy wiatraki, 
    modernizować i budować drogi oraz oświetlenie minie ponad rok. Inwestycja jest b.duŜa. 
    Szacunkowo 1 wiatrak kosztuje około 10 mln zł.  Są to duŜe pieniądze. Nie ukrywam, Ŝe w 
    inwestycji będzie udział funduszy unijnych. Wnioski zostały juŜ złoŜone. 
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  Jedynym skutkiem ujemnym postawienia wiatraka jest to, Ŝe moŜe się popsuć krajobraz. 
  Jest    to jednak kwestia gustu. Za naszą zachodnią granicą w Niemczech pól wiatrowych 
  jest b.duŜo. 
  JeŜeli chodzi o  plusy to: 
- nastąpi modernizacja dróg. Musimy utwardzić wszystkie drogi dojazdowe do wiatraków. 
   Drogi będą dostępne do wszystkich uŜytkowników. 
-  poprawi się oświetlenie 
   Jest to skutek uboczny naszej inwestycji, który pozostaje w gminie. My będziemy 
   odpowiedzialni za drogi i oświetlenie. 
- najbardziej wymiernym skutkiem będą pieniądze, które wpłyną do budŜetu gminy z 
podatków. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami jest to 2% podatek od wartości budowli. Jest to około 
50 tys.zł od kaŜdego wiatraka rocznie. 
 
Dyskusja, zapytania: 
 
Radny Majtyka – jakie jest natęŜenie hałasu 
Pan Simbor -  NatęŜenie hałasu zaleŜy od wielkości wiatraka. Jest to natęŜenie od 49 do 79 
decybeli. Zgodnie z obowiązującym prawem i normami unijnymi pole wiatraków musi być 
oddalone od najbliŜszych zabudowań o minimum 550 m. W naszych załoŜeniach liczymy 
600m. 
Radny Szaniec – Czy grunty zajęte pod wiatraki firma będzie dzierŜawić? 
Pan Simbor – będzie to dzierŜawa albo wykup w zaleŜności od zainteresowania osoby, na 
gruntach której będą postawione wiatraki. 
Radny Szaniec – jakie napięcie emituje wiatrak. 
Radny Simbor – wiatraki, które my planujemy są to wiatraki 2 MW. Wymagać to będzie od 
nas połoŜenia  wielu kilometrów kabla, łącznie z kablem światłowodowym. Na pewno 
będziemy musieli albo rozbudować sieć albo budować nową. Konsultowaliśmy się juŜ z 
Polską Grupą Energetyczną odnośnie ich planów rozbudowy sieci. 
Pani Przewodnicząca -  wiatraki byłyby wybudowane w jakimś ciągu. Muszą być do nich  
drogi dojazdowe. Na 1 wiatrak jaka byłaby potrzebna powierzchnia gruntu. 
Pan Simbor -   stopa pod wiatrak będzie posadowiona na 30 a,  1 ramię wiatraka ma 40 m 
długości.  Droga dojazdowa musi być do kaŜdego wiatraka. Pola wiatraków potrafią się 
ciągnąć nawet na długości 12 km. Są róŜnie poustawiane. Wszystko zaleŜy  od tego jak wieją 
wiatry. 
Infrastruktura dróg musi być dosyć gęsta. Skrzydło wiatraka jest nierozbieralne i trzeba je 
dowieźć. 
Przewodnicząca Rady – czy były juŜ przeprowadzane jakieś badania, z których by wynikało, 
Ŝe w gminie Mokrsko jest moŜliwość postawienia wiatraków. 
Pan Simbor – badania przeprowadziliśmy w 2 aspektach: 
- aspekt historyczny, sprawdziliśmy czy na terenie gminy stały wiatraki. Okazuje się , Ŝe 
   stały. 
- uzyskanie róŜy wiatrów. Jest to rysunek, który pokazuje z jaką prędkością i z jakich 
   kierunków wieją wiatry w ciągu roku.  Ponadto musieliśmy przeprowadzić badanie 
   szorstkości terenu. 
Radny Majtyka – czego firma oczekuje od nas radnych w ramach współpracy przy 
powstawaniu tych pól. 
Pan Simbor  - od radnych oczekiwałbym przede wszystkim aprobaty zmian w studium 
wykonalności. Wykonanie studium będziemy w całości sponsorować.  
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Prosiłbym ponadto radnych o udział w wytłumaczeniu mieszkańcom zasadności postawienia 
wiatraków na naszym terenie. 
Radny Rzepka  -  miałem moŜliwość obejrzenia ciąg wiatraków w okolicach Słupska i Ustki. 
Rozmawiałem z ludźmi tam mieszkającymi. Oni obawiają się pola magnetycznego 
wytwarzanego przez wiatraki.. Czy jest to prawda.? 
Pan Simbor -  PoniewaŜ głosy docierały i obawy były, Polski Związek Energii Odnawialnej 
zlecił badania w tym zakresie. Jedynym oddziaływaniem wiatraków jest wysuszanie  trochę 
terenu będącego w okolicy wiatraka i zmiana w przepływie wiatru. Większe oddziaływania 
energetyczne ma sieć KW 400 niŜ wiatraki. Oddziaływanie pola magnetycznego jest znikome 
i mieści się w tolerancji błędów pomiarowych. 
Wójt Gminy -  wiele zaleŜy od tego jak wyjdą badania wiatrów i jakie  miejsce zostanie przez 
firmę wskazane i czy będzie zgoda na postawienie wieŜy badań. Jeśli chodzi o deklarację ze 
strony Urzędu Gminy to dokumenty, które będą potrzebne będziemy starali się przygotować.  
JeŜeli dojdzie do inwestycji to  sprawa pozostanie w rękach radnych przy uchwalaniu zmian 
do studium.   
Na pewno  problemem będzie na kogo działce ma powstać wiatrak. Do firmy będzie naleŜało 
wskazywanie czyja to ma być działka. 
NiezaleŜnie ile wiatraków powstanie na naszym terenie, to pewien podatek do budŜetu gminy 
wpłynie. Ulegnie teŜ poprawie infrastruktura w otoczeniu wiatraku.  
Myślę, Ŝe ze strony Urzędu i radnych pomoc będzie, jak równieŜ  sołtysów. 
Firma „Ania” jest pierwszą firmą, która na temat wiatraków podjęła z nami rozmowy. 
 
PoniewaŜ więcej zapytań nie było Pani Przewodnicząca podziękowała p.Simborowi za 
przybliŜenie tematu  pozyskiwania energii odnawialnej tj. budowy wiatraków.  
 
Pani Małgorzata Stanek – przedstawiła informację Instytutu Uprawy NawoŜenia i 
Gleboznawstwa, który w myśl obowiązujących przepisów od 2007 roku zajmuje się 
monitoringiem suszy. Monitoring suszy wymusiła Unia Europejska a Minister Rolnictwa 
wydał w tej sprawie odpowiednie przepisy. W związku z tym monitoringiem zmieniła się 
równieŜ procedura zgłaszania i szacowania szkód w uprawach rolnych. Procedura moŜe być 
rozpoczęta  wówczas gdy Instytut Upraw, NawoŜenia i Gleboznawstwa określi, Ŝe został 
przekroczony wskaźnik ujemny bilansu wodnego na danym terenie w wysokości podanej  w 
rozporządzeniu Ministra Rolnictwa z dnia 9 maja 2007r w sprawie wartości klimatycznego 
bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb. 
Następnie pani Stanek omówiła  kategorie glebowe oraz poinformowała, iŜ zgodnie z 
monitoringiem   kategorie gleb 1 i 2 są zagroŜone klęską suszy oraz jakich upraw susza 
dotyczy. 
Do Wojewody zostało wystane pismo, Ŝe zostaje ogłoszona na naszym terenie klęska suszy. 
Wczoraj zostały wysłane pisma do Izby Rolniczej oraz WODR-u o wytypowanie osób do 
komisji , która będzie przyjmowała wnioski i szacowała straty. 
Zdajemy sobie sprawę, Ŝe są zagroŜone uŜytki zielone, które nie są objęte monitoringiem jak 
równieŜ są straty na glebach lepszych. Nie mogą być jednak objęte szacunkiem.  
 
Wójt Gminy -  chciałabym poruszyć kilka spraw: 
1.prowadzona była korespondencja pomiędzy Rada Sołecką w OŜarowie, Urzędem Gminy i 
   Spółdzielnią Dostawców Mleka w Wieluniu. Rada Sołecka zaproponowała przejęcie 
   nieodpłatnie budynku Zlewni w OŜarowie. Odpowiedź Spółdzielni Mleczarskiej jest 
   negatywna. Spółdzielnia proponuje sprzedaŜ  za kwotę 13 tys.zł.  Prosiłbym radnych o 
   wypowiedzenie się. 
   Radny Majtyka – jaka duŜa jest działka  
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   Wójt Gminy – działka  ma ok.3 arów. 
   Radny Szaniec – W tej sprawie zwołam Radę Sołecką. Chciałbym się dowiedzieć na co ten 
   budynek moŜe być przeznaczony. 
   Radny Majtyka –  sprawdzałem w planie zagospodarowania przestrzennego i moŜe on być  
   przeznaczony pod usługową działalność rolniczą. 
   Radny Szaniec – czy moŜe być przeznaczony na cele społeczne.  
   Wójt Gminy – zdarzają się sytuacje, Ŝe Starostwo wyraŜa zgodę na zmianę przeznaczenia 
   uŜytkowania lokalu. 
   Radni postanowili na razie odłoŜyć sprawę a/a. 
2. sprawa boiska w Komornikach i wykupienie gruntów parafialnych  
    Projektant, który miał wykonać wstępny szkic boiska w Komornikach zobligował się 
    zrobić go do końca lipca br. Wartość działki  według wyceny wynosi 71 tys.zł. Ze strony 
    Parafii kwota proponowana jest większa. 
    Radny Majtyka – w Komornikach boisko, które jest przy szkole nie jest mniejsze niŜ w 
    Mokrsku czy w Chotowie. 
    Radny Piśniak – W Mokrsku na boisku odbywają się mecze od 1959r. Wymiary boiska są 
    47mb x 89 m. Zawsze Komisja, która przyjeŜdŜa tj. sędzia dopuszcza i podpisuje licencje 
    na grę w najniŜszej lidze.  
    śeby chcieć mieć boisko, to trzeba mieć ludzi, którzy będą grać. Jestem za tym aby boiska 
    były wszędzie. Dla kogo jednak będzie wykupywana działka i dla kogo będzie budowany 
    obiekt. Na dzień dzisiejszy w Komornikach nie ma  zawiązanej druŜyny ani klubu.   
    Jestem za tym, aby w gminie był dobry sport na wysokim poziomie, a nie jak  zdarza się 
    nieraz, Ŝe druŜyna przyjeŜdŜa na mecz w niepełnym składzie.  
    Radny Rzepka  - w Komornikach druŜyna się rozpadła , poniewaŜ zostało zamknięte 
    boisko w Domu dziecka. Obecnie młodzi ludzie grają w innych miejscowościach np. w 
    Krzyworzece, Przedmościu. 
 
 
Interpelacje 
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji radni otrzymali, dlatego 
zrezygnowano z ich odczytywania. 
 
Radny Słowik  
-  na zebraniu był złoŜony wniosek o wykoszenie placu zabaw na Osiedlu. Mieszkańcy 
      zgłaszają, Ŝe dotychczas nie zostało to zrobione. 
- Proboszcz z Mokrska prosił o wykoszenie placu za parkingiem obok kościoła . 
Sołtys Ciura – w imieniu radnego Kmiecika, który musiał wcześniej opuścić sesję,  chciałam: 
-  ponowić interpelację w sprawie ustawienia barierki na moście przy drodze powiatowej 
    obok posesji p.Zimocha 
-  zgłosić interpelację w sprawie ustawienia luster na skrzyŜowaniu przy wyjeździe ze Słupska 
na drogę powiatową 
Radny Szaniec -  w ub.tygodniu byłem na Banasiach. Mieszkają tam 4 rodziny a są 2 
domostwa. Mieszkańcy nie mają jak dojechać do OŜarowa.  Droga jest doprowadzona tylko 
do stawów p.Boreckiego, a dalej są same dziury. Mieszkańcy proszą aby wykonać im drogę 
przez las w kierunku Dobijacza . 
Radny Braliński – podziękował za wykonanie drogi od Smug do Lipia. Ponadto w imieniu 
mieszkańców Jasnej Góry zwrócił się o wykonanie drogi  łączącej Jasną Górę z 
Orzechowcem /wytyczenie drogi i utwardzenie brzegów/. 
Wójt Gminy  - obecnie jest wykonywana droga na Jeziorku , następnie utwardzenie placu 
wokół cmentarza i potem  ma być zrobiona droga Jasna-Góra- Orzechowiec. 
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Sołtys Szkudlarek -  chciałbym złoŜyć wniosek o zakup środka i opryskanie dzikich krzewów 
przy drogach. Obecnie krzewy są wycinane i na jesień znów odrastają. 
Radny Juszczak – chciałem zgłosić wniosek o ustawienie w OŜarowie jeszcze jednego 
zestawu pojemników na śmieci segregowane. 

 
 
 

P u n k t  11 
 

Zamkni ęcie obrad sesji  
 
 

Przewodnicząca Rady stwierdziła wyczerpanie się porządku obrad  i następnie zamknęła XXI 
sesje Rady Gminy Mokrsko. 
 
Na dzisiejszej sesji zostały podjęte następujące uchwały stanowiące integralną część 
protokółu: 
 
Lp Nr uchwały W sprawie 

 
1. XXI/113/08 Zatwierdzenia projektu „Zmieniamy się – Aktywna integracja 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mokrsku w 
ramach Poddziałania 7.1.1. w ramach Priorytetu VII Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

2. XXI/114/08 Zmian w uchwale Nr XX/112/08 z dnia 6 czerwca 2008r  w 
sprawie zmian w budŜecie gminy na 2008 rok 

3. XXI/115/08 Zaciągnięcia poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

4. XXI/116/08 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 – 24 
2.Podjęte uchwały od strony  25-33 
3.Załączniki jak niŜej: 
 
 
Lp. 

 
Treść załącznika 

 
Ilość stron 

 
1. Informacja Wójta o działalności pomiędzy sesjami 

 
4 

2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Zmieniamy się” –
Aktywna integracja w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Mokrsku w ramach Poddziałania 7.1.1. w ramach Priorytetu VII 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 

2 

3. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XX/112/08 z dnia 6 
czerwca 2008r w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2008 rok 

3 

4. Wniosek Wójta Gminy o odwołanie Sekretarza Gminy 
 

1 

5. Uzasadnienie do wniosku Wójta o odwołanie Sekretarza Gminy 
 

 

6. Projekt uchwały w sprawie odwołania Sekretarza Gminy 
 

1 

7. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

1 

8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2008 rok 
 

3 

9. Projekt rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie 
Załęczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

8 

10. Wyjaśnienie /ksero pisma/ Kierownika Referatu Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Sieradzu dot. 
projektu Rozporządzenia  Wojewody Łódzkiego w sprawie 
Załęczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

2 

11. Opinia prawna radny prawnego Marii Mroczek dot.zawartej umowy 
najmu z NZOZ KAMED 

1 

12. Informacja o [pomieszczeniach wynajmowanych przez NZOZ 
„KAMED” 

1 

13. Informacja Instytutu Uprawy, NawoŜenia i Gleboznawstwa 
dot.monitoringu Suszy Rolniczej 

3 

 


