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P T O T O K Ó Ł  NR XXIII/08 
 
z sesji Rady Gminy Mokrsko odbytej w dniu14 sierpnia 2008 roku w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy pod przewodnictwem pani Sabiny Sokół – Przewodniczącej Rady Gminy 
 
Ustalona liczba radnych  - 15 
Faktyczna liczba radnych - 15 
Liczba radnych obecnych na sesji  - 13 
 
Radni Rady Gminy obecni na sesji  
1.Gładysz Irena 
2.Grzeslak GraŜyna 
3.Juszczak Jan 
4.Kmiecik Jan 
5.Majtyka Grzegorz 
6.Mielczarek Marek 
7.Piśniak Arkadiusz 
8.Podyma Zbigniew 
9.Rzepka Wiesław 
10.Słowik Zdzisław 
11.Sokól Sabina 
12.Szaniec Wojciech 
13.Wolna Genowefa 
 
Ponadto w sesji udział wzięli:  
1.Tomasz Kącki - Wójt Gminy 
2.Wacław Urbaniak - Sekretarz Gminy 
3.Renata Nagła - Skarbnik Gminy 
4.Gmur Arkadiusz – inspektor ds. inwestycji w UG 
4.Gniłka Halina - Dyrektor PSP w OŜarowie 
5.Wieczorek Dorota - Dyrektor PSP w Mokrsku 
6.Kieler Małgorzata - Dyrektor PSP w Krzyworzece 
7.Słowik Aneta - Dyrektor PSP w Komornikach 
8.Hull Krzysztof - Dyrektor Gimnazjum w Mokrsku 
9.Szajsner Beata - sołtys sołectwa Krzyworzeka II 
10.Wróbel Stanisław - sołtys sołectwa Brzeziny 
11. Ciura ElŜbieta - sołtys sołectwa Mątewki 
12.Ptak GraŜyna - sołtys sołectwa Jasna Góra 
13.Czart Wiesława - sołtys sołectwa Chotów 
14.Komor Danuta - sołtys sołectwa Komorniki 
16.Szczecina Katarzyna- Kulisy Powiatu 
17.Daniel Sibiak  – Dziennik Łódzki. 
 
Ogółem w obradach XXIII sesji udział wzięło 29 osób. 
 

 
Porządek obrad sesji: 

 
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 
2.Przyjęcie porządku obrad sesji 
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3.Przyjęcie protokółu z XXII sesji Rady Gminy 
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
5.Informacja dyrektorów szkół dotycząca wyników sprawdzianu uczniów 6    klas szkoły 
   podstawowej i końcowego egzaminu uczniów gimnazjum 
6.Informacja Wójta Gminy pomiędzy sesjami 
7.Informacja o przebiegu realizacji budŜetu gminy za I półrocze 2008 
8.Zmiany w budŜecie gminy na 2008r 
9.Podjęcie uchwał w sprawie: 
a/ określenia wysokości środków zaplanowanych w budŜecie gminy na realizację programów 
    operacyjnych w latach 2009-2011 
b/ przystąpienia do zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania          
    przestrzennego gminy Mokrsko 
c/ przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
   Mokrsko 
d/ wyraŜenia zgody na przystąpienie Gminy Mokrsko w charakterze członka wspierającego, 
    do Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Ziemia Wieluńska” z siedzibą w m.Ruda 
    k/Wielunia 
e/ odwołania Sekretarza Gminy Mokrsko 
 

 
P u n k t  1 

 
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocno ści obrad  

 
Pani Sabina Sokół, Przewodnicząca Rady – otworzyła XXIII sesję Rady Gminy. Powitała 
wszystkich obecnych na sesji i następnie stwierdziła wymagane kworum do podejmowania 
uchwał i wniosków. 
 
 

P u n k t  2 
 

Przyjęcie porz ądku obrad sesji  
 

Do porządku obrad sesji jaki został przesłany radnym, Przewodnicząca Rady zaproponowała 
następujące zmiany: 
- punkt 6 „Informacja dyrektorów szkół dotycząca wyników sprawdzianu uczniów 6 klas 
szkoły podstawowej i końcowego egzaminu uczniów gimnazjum przenieść w miejsce punktu 
5 porządku  obrad, a punkt 5 „Informacja Wójta Gminy o działalności pomiędzy sesjami” 
przenieść w miejsce punktu 6. 
- Punkt 9a „podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości środków zaplanowanych w 
budŜecie gminy na realizację  programów operacyjnych w latach 2009-2011 przenieść w 
miejsce punktu 9a. Dotychczasowe ppkty a, b, c i d  przesuwają się o 1 miejsce w dół 
 
Do przedstawionych propozycji zmian nie wniesiono uwag.  
 
Rada Gminy porządek obrad XXIII sesji Rady Gminy z zaproponowanymi zmianami 
przyjęła jednogłośnie. 
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P u n k t  3 
 

Przyjęcie protokółu XXII sesji Rady Gminy  
 

Protokół z XXII sesji 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 następujących radnych: 
1.radną Wolną Genowefę 
2.radnego Podymę Zbigniewa 
3.radnego Jana Juszczaka 
 
Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty. 
 

 
P u n k t  5 

 
Informacja dyrektorów szkół  dotycz ąca  

wyników sprawdzianu uczniów 6 klas szkoły podstawow ej 
i końcowego egzaminu uczniów gimnazjum  

 
Przewodnicząca Rady poprosiła dyrektorów szkół o przedstawienie informacji 
 
Pan Krzysztof Hull – Dyrektor Gimnazjum przedstawił informację dotyczącą wyników 
końcowego egzaminu uczniów gimnazjum /zał.Nr 1/ 
Egzamin gimnazjalny w tym roku składał się z 2 części: z części humanistycznej i części 
matematyczno-przyrodniczej. W kaŜdej części moŜna było uzyskać po 50 punktów. Od 
następnego roku dojdzie część językowa/angielski/ 
Z części humanistycznej szkoła uzyskała średnią 30,3 punktu. JeŜeli chodzi o Okręgową 
Komisję Egzaminacyjną w Łodzi to  średnia wynosiła 30,39 punktu. Natomiast jeśli  chodzi o 
średnią  krajową to szkoła miała 0,5 punktu mniej. Biorąc pod uwagę średnie i rozkład 
wyników w całym kraju, szkoła uzyskała wynik na poziomie średnim.  

Z części humanistycznej 2 osoby uzyskały najwyŜszy wynik, wysoki 9 osób, wyŜej 
średniej 14 osób, 20 osób wynik średni, najniŜszy uzyskały 3 osoby /od 0-12 punktów/. 
NajniŜszy w szkole wynik wynosił 7 punktów. 
W części humanistycznej obowiązują 2 standardy 
- czytanie i odbiór tekstu kultury 
- tworzenie własnego tekstu 
Od dwóch lat w drugim standardzie- „tworzenie własnego tekstu”, szkoła osiąga duŜo wyŜsze 
wyniki niŜ w kraju. Gorzej wypadło  „czytanie i odbiór tekstu kultury”.  
UwaŜam, Ŝe część humanistyczna wypadła dobrze. 
 JeŜeli chodzi o część matematyczno-przyrodniczą  szkoła uzyskała wynik 26,6 punktu, 
średni wynik w kraju  wynosi 27,1 punktu. Szkoła znajduje się w przedziale średnim. Wyniku 
najwyŜszego nikt nie uzyskał /47-50 pkt/,  bardzo wysoki /43-46pkt/ - 7 osób, wysoki – 6 
osób, wyŜej średniej – 13 osób i średni -22 osoby. NajniŜszy wynik miała tylko 1 osoba. 
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W tej części obowiązują 4 standardy tj: 
1.umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu  przedmiotów matematyczno-
   przyrodniczych w praktyce Ŝyciowej i dalszym kształceniu, 
2.wyszukiwanie i stosowanie informacji, 
3.wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zaleŜności, w szczególności przyczynowo-
   skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych, 
4.stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów, 
Najsłabiej wypadł standard 4.  
JeŜeli chodzi o gminy, to jesteśmy na miejscu 4. Pierwsze miejsce ma Wieluń, kolejne 
miejsca zajęło Gimnazjum z Konopnicy, CzarnoŜył, Mokrsko, Osjaków, Pątnów, Skomlin, 
Wierzchlas. 
ZauwaŜa się, Ŝe w punktacji coraz wyŜsze wyniki uzyskują Gimnazja  z Wielunia. JeŜeli nic 
nie zrobimy w kierunku  moŜliwości korzystania młodzieŜy z dodatkowych zajęć, dostępu do 
informacji, / w szkole nie ma biblioteki z prawdziwego zdarzenia/ ,  do internetu /zajęcia w 
sali informatycznej są do godziny 16/, to będziemy zostawać w tyle.  
Musimy w tym kierunku coś zrobić i poprawić. 
JeŜeli będzie rozbudowa szkoły, to naleŜałoby pomyśleć o bibliotece z prawdziwego 
zdarzenia, która będzie działała na innych zasadach tj,.w godzinach kiedy młodzieŜ nie ma 
zajęć, lub ewentualnie o powstaniu GOK gdzie odbywałyby się zajęcia dodatkowe, np z 
informatyki, języka obcego, matematyki czy fizyki. 
Radna Grześlak – wypadałoby pogratulować wyników, gdyŜ jest to ogromy wysiłek włoŜony 
p.Dyrektora i jego kadry. UwaŜam, Ŝe 4 miejsce wśród gmin naszego powiatu  jest dobrym 
miejscem. Popieram równieŜ dyrektora w sprawie wniosku dot. poczynienia działań odnośnie 
dostępu młodzieŜy do informacji i korzystania z zajęć dodatkowych. 
Dyrektor Krzysztof Hull – podziękował dyrektorom szkół podstawowych a za ich 
pośrednictwem i nauczycielom, poniewaŜ z szkół podstawowych przychodzi młodzieŜ do 
Gimnazjum. JeŜeli dzieci ze szkół podstawowych są dobrze przygotowane, to w gimnazjum 
musimy tylko osiągnięte wyniki podtrzymywać i wkładać jeszcze więcej wysiłku aby były 
jeszcze lepsze. 
Przewodnicząca Rady – pogratulowała dyrektorowi Gimnazjum osiągniętego wyniku  oraz 
stwierdziła, Ŝe powinniśmy wszyscy dołoŜyć starań aby nie zostawać w tyle,  a iść do przodu. 
Pani Kieler Małgorzata – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzyworzece 
W Szkole Podstawowej w Krzyworzece sprawdzian w kwietniu pisało 9 uczniów. Grupa 
niewielka ale wyniki są zadawalające. Szkoła osiągnęła wynik 26,89 punktu. Jest to wynik 
wyŜszy od średniej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi o 1,11 punktu i wyŜszy niŜ 
średnia powiatowa. Minimum, jakie osiągnęli nasi uczniowie to było 15 punktów i był to 
jeden uczeń.  Maksymalna ilość uzyskanych punktów  wynosiła 32. 
W skali staninowej 1 uczeń osiągnął poziom b.niski, 1 uczeń poziom niŜej średniej, 3 
uczniów poziom średni, 2 uczniów wyŜej średniej i 2 uczniów poziom wysoki. 
W ub.roku zauwaŜyliśmy problemy z dwoma standardami tj. czytaniem i zrozumieniem 
tekstów matematycznych i przyrodniczych oraz pisaniem. W związku z tym nauczyciele 
podjęli odpowiednie działania i na sprawdzianie w tym roku dało się zauwaŜyć wyraźną 
poprawę w osiąganiu tych umiejętności.  
Biorąc pod uwagę osiągnięcia uczniów na przestrzeni lat kiedy ten egzamin został 
wprowadzony czyli od roku 2002-2008 Szkoła w Krzyworzece pracuje na równym poziomie. 
Nigdy nie osiągnęła wyniku niŜszego niŜ średni. 
Corocznie równieŜ aby sprawdzić obiektywność pracy nauczycieli prowadzimy korelacje 
pomiędzy ocenianiem wewnątrz szkolnym a ocenianiem zewnętrznym. W tym roku wynosi 
on 0,91 co znaczy, Ŝe nauczyciele naszej szkoły nie zawyŜają ani nie zaniŜają ocen, co jest 
dobre w pracy mojej szkoły.  
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/Informacja dot.sprawdzianu stanowi załącznik nr 2 do protokółu/ 
Pani Halina Gniłka – Dyrektor Szkoły Podstawowej w OŜarowie 
8 kwietnia 2008r został przeprowadzony w szkole sprawdzian umiejętności uczniów klasy VI. 
Do sprawdzianu przystąpiło 11 uczniów. Uczniowie mieli do rozwiązania zestaw zadań 
egzaminacyjnych  pod tytułem „Jasne jak słońce". 10 uczniów rozwiązywało arkusz 
standardowy, 1 uczeń arkusz A8 tj. dla ucznia z upośledzeniem lekkim. 5 uczniów w klasie 
VI posiadało opinie o obniŜeniu wymagań, co wskazuje na to, Ŝe od tych uczniów przez całe 
6 lat wymaga się mniej. Uczniowie ci powinni posiadać orzeczenie Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej, ale rodzice nie wyrazili zgody aby ci uczniowie szli tokiem szkoły specjalnej. 
Wynik jaki  osiągnęli uczniowie klasy VI w tym roku jest b.wysoki.  PowyŜej 30 punktów na 
40 moŜliwych otrzymało 5 uczniów, 2 - 32 punkty, 1 -33 pkt.,   1 – 35 pkt.  i  1 - 38 pkt.  
Średnia punktów w szkole wyniosła 26,73. Jest to powyŜej średniej powiatowej, w 
województwie i krajowej. Z wyników osiągniętych w tym roku jestem 
b.zadowolona./informacja stanowi załącznik Nr 3/ 
Pani Dorota Wieczorek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mokrsku 
W szkole Podstawowej w Mokrsku do sprawdzianu przystąpiło 23 uczniów. Wszyscy pisali 
arkusz standardowy czyli A.1. Średni wynika w szkole to 24,1. 
NajniŜszy wynik otrzymał1 uczeń., b.niski – 2,  niski – 4, niŜej  średniej – 5,  średni 3, wyŜej 
średniej 4, wysoki 3 i bardzo wysoki – 1.  
11 uczniów otrzymało wyniki  średnie i wyŜej średniej. 36 pkt otrzymał 1 uczeń, 33 pkt. – 1 
uczeń,  32 pkt – 2,  31pkt. – 1, 30pkt. – 1,  29 pkt. – 2 ,  28 pkt. – 2, 26 pkt. – 1. 
Pozostali uczniowie otrzymali następujące ilości punktów: 24 pkt. – 2,  23pkt. – 1,  22pkt. – 2, 
19pkt. – 1, 18pkt. – 1, 16 pkt. – 2, 14 pkt. – 1. 13pkt. -1 i 9 pkt. – 1. 
Wyniki od 9 – 19 pkt. otrzymali uczniowie, którzy uczą się b.słabo, nauka sprawiała im wiele 
kłopotów.  
Na koniec roku na 23 uczniów  7 uczniów otrzymało oceny dopuszczające. Jak widać wyniki 
nie są zadawalające. Cieszy nas natomiast, Ŝe 1/3 klasy uzyskała wyniki powyŜej 30 punktów, 
co stanowi 69,6 % klasy. 
Jeśli chodzi o umiejętności to:  z czytania uczniowie uzyskali 69,5% , pisania 55,5 %, 
rozumowania 63%, z korzystania z informacji 63%. Ogółem na 25 zadań testu uczniowie 
mieli do wykonania 35 czynności. Jedno zadanie okazało się b.łatwe dla naszych uczniów, 7 
było łatwych, 9 umiarkowanie trudnych i 8 zadań było trudnych. 
/Informacja stanowi załącznik Nr 4/ 
Pani Aneta Słowik – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Komornikach 
W szkole w Komornikach sprawdzian kompetencji po klasie VI 2008 pisało 11 uczniów. 
Arkusze standardowe wypełniało 10 uczniów. 1 uczeń był z orzeczeniem Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej. NajwyŜszy wynik uzyskany w szkole wynosił 34 punkty na 
40 moŜliwych. NajniŜszy wynik wynosił 12 punktów. 
34 pkt. otrzymał 1 uczeń i osiągając w skali staninowej poziom wysoki, 31 pkt. – 1 , 29 pkt. -
3,  27 pkt. – 1,  24 pkt. – 1,  3 uczniów osiągnęło poziom b.niski. 
Średni wynik z testu w Szkole w Komornikach wyniósł 24,10, w Okręgowej Komisji w Łodzi 
25, 78, w powiecie 26,64, w kraju 25,77. 
Wyniki uczniów w procentach w zakresie badanych umiejętności przedstawiają się 
następująco: 
- czytanie  71,8%, w kraju 75,4% 
- pisanie 35,4%, w kraju 57,2% 
- rozumowanie 76,1%, w kraju 69,2% 
- korzystanie z informacji 65,8%, w kraju 60,7% 
- wykorzystanie wiedzy w praktyce  64,8%, w kraju 56,8% 
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PowyŜsze zestawienie pokazuje, ze średnie wyniki szkoły są wyŜsze od średnich krajowych w 
zakresie wykorzystywania wiedzy w praktyce o 8%, rozumowania o 6,9%, korzystania z 
informacji o 5,1%. NiŜej od średniej krajowej  szkoła osiągnęła wyniki w czytaniu  i pisaniu. 
/informacja stanowi załącznik nr 5/  
Szkoła Podstawa w Chotowie 
Pani Aneta Słowik w zastępstwie dyrektora szkoły w Chotowie przedstawiła wyniki 
sprawdzianu /zał.Nr 6/ 
W roku szkolnym 2007/2008 do sprawdzianu przystąpiło 6 dzieci. Uczniowie uzyskali wynik 
średni 30,2 punktów na 40 moŜliwych.  Uczniowie w punktacji staninowej osiągnęli b.wysoki 
poziom. Szkoła zajęła 2 miejsce w powiecie wieluńskim. Uczennica, która posiadała 
orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej korzystała z dostosowanego zestawu 
egzaminacyjnego i otrzymała 33 pkt na 40. Wyniki w skali procentowej poszczególnych 
umiejętności kształtują się następująco: 
- czytanie 80%, w kraju 75,4% 
- korzystanie z informacji 83,3% , w kraju 60,7% 
- pisanie 70,3%, w kraju 57,2%. 
- rozumowanie 70,8%, w kraju 69,2%, 
- wykorzystywanie wiedzy w praktyce 79,1%, w kraju 56,8% 
Jak widać szkoła w tym roku osiągnęła naprawdę wysoki poziom pomimo, Ŝe uczniowie byli 
uczniami przeciętnymi.  Jako nauczyciel tej szkoły mogę powiedzieć, Ŝe nie spodziewaliśmy 
się takich wyników. Na tak wysoki wynik w tym roku szkolnym wpłynęło  między innymi: 
- systematyczna praca ucznia i nauczycieli, 
- przeprowadzano wiele sprawdzianów i testów,  
- wnikliwie analizowaliśmy wyniki, wyciągaliśmy wnioski, 
- systematycznie informowaliśmy rodziców o postępach dzieci w nauce, 
- zadawaliśmy mnóstwo prac domowych, które były rozliczane 
- uczniowie uczestniczyli w wielu konkursach polonistycznych i matematycznych, 
- realizowaliśmy program naprawczy poniewaŜ był rok kiedy szkoła w Chotowie miała 
   najniŜszy wynik w gminie 
 
Przewodnicząca Rady – na podstawie przedstawionych informacji moŜna stwierdzić, Ŝe 
wyniki osiągnięte przez nasze szkoły nie są złe. Nie mniej jednak naleŜy pracować z uczniami 
aby było jeszcze lepiej. 
Są osoby, które mają średnia b.wysoką. Gratuluję uzyskanego wyniku. Jest to duŜy wysiłek 
na pewno nauczycieli. 
 
Radna Grześlak – jak wygląda egzamin po ukończeniu 6 klasy. Czy uczniowie mają 
moŜliwość korzystania z pomocy. 
Pani Wieczorek Dorota. W Mokrsku  w szkole uczniowie siedzą na sali gimnastycznej. 
Odstęp mają b.duŜy od siebie,  nie mają moŜliwości porozumiewania się. 
MoŜna powiedzieć, Ŝe ten sprawdzian niczemu nie słuŜy. Wystarczy, Ŝe uczeń przystąpi  do 
sprawdzianu, będzie miał 0 punktów a i tak szkołę ukończy. 
RóŜne jest nastawienie uczniów do sprawdzianu. ZauwaŜamy, Ŝe niektórzy rodzice 
podchodzą  lekko do sprawdzianu. Często słyszy się ”i tak szkołę  ukończysz, bo dobrze się 
uczysz a ze sprawdzianu moŜesz otrzymać 0 punktów”. 
Radna Grześlak – co sprawia uczniom największe trudności podczas tych egzaminów ? 
Pani Dyrektor Gniłka Halina – ja uwaŜam, Ŝe juz sam egzamin jest dla ucznia trudny. 
Egzamin jest podobny do matury. Dzieci na egzamin wchodzą  tylko z długopisem w ręku. Są 
sprawdzane czy nie posiadają telefonów komórkowych czy innych pomocy. Myślę, Ŝe  duŜy 
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wpływ na  uzyskany wynik ma umiejętność radzenia sobie z stresem. Zdarza się, Ŝe 
uczniowie, którzy mają w szkole b.dobre oceny, na egzaminie piszą słabo i odwrotnie.  
Trzeba powiedzieć, Ŝe sprawdzian o niczym nie świadczy. To, Ŝe mamy b.dobre wyniki 
cieszymy się bardzo. UwaŜam, Ŝe wyniki, które osiągnęły nasze szkoły  są b.dobre. Są to 
szkoły wiejskie, nie wszystkich rodziców stać aby dzieci dowozić na zajęcia dodatkowe. Na 
pewno nauczyciele i rodzice robią wszystko aby były na jak najlepszym poziomie. 
Radny Szaniec – czy słabe wyniki  wiąŜą się z absencją uczniów. 
Pani Wieczorek Dorota – na złe wyniki ma wpływ nie tyle absencja uczniów, co nie 
przygotowywanie się do lekcji. Nie ma kontroli ze strony rodziców. 
Wójt Gminy – czy na wyniki ma wpływ zatrudnienie pedagoga. Czy pedagog jest do spraw 
tylko wychowawczych czy w jakiś sposób motywuje uczniów do nauki.   
Pani Kieler Małgorzata -  Na przykładzie swojej szkoły mogę powiedzieć, Ŝe mój pedagog 
prowadzi zajęcia specjalistyczne z uczniami słabymi, aby pomóc im w nadrabianiu zaległości 
w stosunku do podstawy programowej. Takie działania prowadzimy juŜ od I klasy. Pedagog 
prowadzi zajęcia logopedyczne, korekcyjno-komopensacyjne, wspomagające rozwój  z 
uczniami z orzeczeniem do kształcenia specjalnego. Jego rola w pracy szkoły jest naprawdę 
ogromna. Pedagog prowadzi równieŜ działalność psychologiczną motywując uczniów do 
pracy, aby przychodzili do szkoły, aby chcieli się uczyć,  poniewaŜ pracą moŜna coś 
osiągnąć. 
Poza tym często na problemy uczniów w szkole nawarstwiają się problemy domowe, 
koleŜeńskie. W takich sprawach waŜną rolę odgrywa równieŜ pedagog szkolny. Małe dzieci 
są bardzo słabe psychicznie, bardzo wiotkie i potrzebują fachowej pomocy. 
Pani Gniłka Halina -  na potwierdzenie słów mojej przedmówczyni dodam, w szkole w 
OŜarowie najwyŜszy wynik 38 punktów na 40 moŜliwych zdobył uczeń z orzeczeniem, z 
którym przez cały rok pracowała pani pedagog. Pedagog jest nam w szkole bardzo potrzebny. 
Pani Wieczorek Dorota – ja równieŜ to potwierdzam. W szkole w Mokrsku  pedagog pracuje 
z uczniami słabymi, prowadzi szereg zajęć. Potrzebna jest jednak współpraca  rodziców, 
poniewaŜ niektórzy nie wyraŜają zgody na takie zajęcia. 
Wójt Gminy – rozumiem, Ŝe warto byłoby rozszerzyć godziny pracy pedagoga w szkole. 
Pani Wieczorek Dorota – W szkole w Mokrsku na 150 uczniów 6 godzin pedagoga to jest 
b.mało Jest prośba o więcej. 
Pani Gniłka Gniłka – w szkole w OŜarowie pedagog ma 5 godzin i to równieŜ jest za mało. 
Apelujemy o zwiększenie liczby godzin pedagoga. 
Pani Kieler Małgorzata -  aby pedagog mógł udzielić fachowej pomocy potrzebuje teŜ 
fachowych pomocy do nauki.. JeŜeli udałoby się pozyskać pomoce do pracy z dziećmi 
trudnymi, to na pewno udałoby się efekty zwiększyć.  Brak pomocy naukowych w szkole 
spowoduje, Ŝe nasze dzieci będą coraz bardziej odstawały od szkół miejskich. Baza jaką 
dysponują nasze szkoły jest bardzo mierna w porównaniu z tym co dzieje się w oświacie. 
 
PoniewaŜ  nikt więcej nie zechciał zabrać głosu, Przewodnicząca Rady podziękowała 
dyrektorom za złoŜenie informacji oraz za ich pośrednictwem wszystkich nauczycielom za 
uzyskane wyniki, które są w wielu przypadkach powyŜej średniej. 

 
P u n k t  6 

 
Informacja o działalno ści  Wójta Gminy pomi ędzy sesjami  

 
Wójt Gminy – Tomasz Kącki przedstawił informację o działalności  pomiędzy sesjami. 
/zał.Nr 7/ 
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Dyskusja: 
Radna Grześłak  
– pan Wójt w swojej informacji wspomniał o organizowanym pikniku przez Stowarzyszenie 
Społeczno-Kulturalne Gminy w Mokrsku. W czasie pikniku była bita moneta jaką 
posługiwano się dawniej w gminie. Było dość duŜe zainteresowanie, zostało sprzedanych 
ponad 120 monet. Gdyby ktoś jeszcze chciał ją nabyć, to p.Musiał jeszcze ma. 
- jeŜeli byłaby kupiona nieruchomość po zlewni w OŜarowie, to jak planuje się ją 
    zagospodarować? 
Wójt Gminy – z propozycją kupna zwróciła się Rada Sołecka. Najpierw wystąpiła do 
Spółdzielni Dostawców Mleka o nieodpłatne przekazanie. SDM nie wyraziła zgody na 
nieodpłatne zgody. Wyceniono nieruchomość na około 14 tys.zł.. W m-cu lipcu byłem na 
spotkaniu RS , gdzie dość długo dyskutowano na ten temat. Sugestia członków Rady 
Sołeckiej była, aby pójść na przeczekanie. 
Radny Mielczarek – na ile rat moŜna rozłoŜyć wpłatę na kanalizację. 
Wójt Gminy – wpłata jest na Komitet Społeczny. 
Przy realizacji inwestycji liczymy, Ŝe wpłyną określone pieniądze od ludzi. JeŜeli w 
określonym terminie zaplanowane środki  nie wpłyną, to z budŜetu gminy na koniec roku 
będziemy musieli je pokryć. Wydaje mi się, Ŝe nie moŜemy przeciągać zbyt długo w czasie. 
Mieszkańcy Mokrska powinni się zmobilizować i wpłacić naleŜną kwotę, poniewaŜ Gmina 
musi zapłacić wykonawcy za wykonaną robotę. 
Radna Gładysz  
– została uporządkowana juŜ część parku w Chotowie. Czy są jeszcze planowane jakieś prace 
porządkowe w tym roku? 
- co z oknami w budynku szkoły, czy zostaną takie jak są? ZałoŜone okna nie pasują do tego 
budynku. Pieniądze są wydane a nie ma efektu. 
Wójt Gminy 
- jeśli chodzi o park to mam nadzieję, Ŝe z Chotowa  pracownicy nie będą juŜ zabierani do  
prac w innych miejscowościach i będą dość długo tam pracować.  
- Wymiana okien nie wchodzi w rachubę. Na próbę zrobimy ramki na oknach i zobaczymy 
jak będzie to wyglądać.  W przyszłym roku jak będą pieniądze, moŜemy je załoŜyć wszędzie.  
Radny Kmiecik – czy jest nadzieja na poprawę dachu na remizy OSP w Słupsku. Nie chodzi 
nam o wymianę dachu a tylko załatanie dziur. 
Wójt Gminy -  Dobrze byłoby naprawić dach. Chcielibyśmy to zrobić własnymi siłami, ale  
obecnie pojawiają się pewne trudności z ludźmi z brygady remontowej /chorują/.  Być moŜe 
udałoby się przeprowadzić remont  pod koniec września. 
Przewodnicząca Rady -  kiedy wykonawca przystąpi do budowy drogi na Pasterniku? 
Wójt Gminy -  we wtorek lub środę podpiszemy z wykonawcą umowę. 
 
Więcej zapytań do przedstawionej informacji przez Wójta Gminy nie było. 
 
 
 

P u n k t  7 
 

Informacja o przebiegu realizacji bud Ŝetu gminy za I półrocze 2008  
 
PoniewaŜ informacja o przebiegu realizacji budŜetu gminy za I półrocze  była przedstawiona 
bardzo szczegółowo przez panią Skarbnik na wspólnym posiedzeniu komisji, radni  
zrezygnowali z ponownego jej odczytywania. 
Pani Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie opinii Komisji /zał.nr 8/ 
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PoniewaŜ w dyskusji nikt nie zechciał zabrać juŜ głosu, Przewodnicząca stwierdziła, Ŝe 
wszystkie zadania były wykonane  w wysokości około 50%, za wyjątkiem zadań 
inwestycyjnych, które są realizowane w II półroczu. MoŜna stwierdzić, Ŝe budŜet gminy był 
realizowany prawidłowo. 
 
Rada Gminy przedstawioną informację przyjęła do akceptującej wiadomości. 
  

 
 

P u n k t  8 
 

Zmiany w bud Ŝecie gminy na 2008 rok  
 

Głos zabrała pani Renata Nagła – Skarbnik Gminy 
Zaproponowane zmiany w budŜecie gminy na 2008r dotyczą: 
I. dokonania zmian w planie dochodów  i wydatków wynikających  z wykonania   
   ponadplanowych dochodów, a jednocześnie potrzeb wydatków jakie zgłosiły dla nas 
   jednostki:  

- GOPS zwrócił się z pismem o zwiększenie środków wysokości 28 tys.zł. na pobyt 
podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. Na dzień dzisiejszy 
wygospodarowano kwotę 10.000 zł. 
- Gminna Biblioteka Publiczna zwróciła się z pismem o zwiększenie dotacji na 
wynagrodzenie. Była to kwota ponad 20 tys.zł Na dzień dzisiejszy jest propozycja 
zwiększenia dotacji o 10 tys. zł.  
- Mamy równieŜ potrzebę zwiększenia środków na pozostałą działalność w kulturze,   
proponuje się zwiększyć wydatki o 10.000 zł.   
Przy tej okazji chciałam nadmienić, Ŝe zbliŜa się okres przygotowania projektu 
budŜetu gminy na rok 2009 i naleŜy składać wnioski do budŜetu gminy. W roku ub.nie 
wpłynęło Ŝadne pismo czy potrzeba od zespołów odnośnie zaplanowania środków na 
ich działalność. Obecnie okazuje się, Ŝe zaplanowane środki są niewystarczające. 
 
Zostały wypracowane ponadplanowe dochody: 
 1.w dziale Rolnictwo i Łowiectwo,  
    zwiększamy plan o 500 zł Jest to czynsz za obwody łowieckie.  
2.W dziale Zaopatrzenie w energię elektryczna, gaz i wodę,  
   zwiększamy dochody z odsetek od nieterminowych wpłat za zuŜytą wodę o 500 zł. 
3.W dziale Gospodarka mieszkaniowa,  
   zwiększamy plan dochodów o 500 zł z opłat za zarząd i uŜytkowanie wieczyste 
   nieruchomości 
4.W dziale  756, zwiększamy plan o 6000 zł, dotyczy on podatku od spadku i 
   darowizn, który mamy wykonany ponad plan o 3000 zł, odsetki od nieterminowych 
   wpłat podatków o 2000 zł, wpływy z róŜnych opłat o 1000 zł. 
5.W dziale róŜne rozliczenia,   
    zwiększamy plan dochodów o 10.000zł. Są to rozliczenia z lat ubiegłych i dotyczą 
    zwrotu podatku VAT za rok ubiegły. 
6.W dziale Pomoc społeczna,   
   zwiększa się dochody bieŜące o 9000 zł. Ten dochód nie był w ogóle planowany a 
   dotyczy zwrotu zaliczki alimentacyjnej jaką komornik ściąga od któregoś z 
   rodziców na poczet alimentów. 
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7.W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
    zwiększa się dochody o 2000 zł . Są to wykonane ponadplanowe dochody za 
    unieszkodliwianie ścieków. 
8.W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,  
    zwiększa się o 1500 zł dochody. Są to dochody pochodzące ze sprzedaŜy 
    monografii gminy i folderów. 
 
W sumie dochody zwiększamy o 30.000 zł i o taka samą kwotę zwiększamy wydatki: 
1. w dziale Pomoc społeczna,  
    zwiększamy wydatki bieŜące o 10.000zł na opłacenie pobytu podopiecznych w 
    Domach Pomocy Społecznej, 
2.W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,  
    zwiększamy wydatki o 20.000zł. Dla Gminnej Biblioteki Publicznej proponuje się 
    zwiększyć dotację o 10.000 zł i  w Pozostałej działalności w kulturze, równieŜ 
    proponuje się zwiększyć wydatki o 10.000 zł. 
 

II. Drugą propozycją zmian w planie wydatków są przeniesienia miedzy działami, 
rozdziałami i paragrafami: 

1. w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę, 
proponuje się zwiększyć wydatki remontowe o 15.000 zł /likwidujemy je/  na 
poczet wydatków majątkowych, dotyczy budowy wodociągu Mokrsko-Wola. Na 
to zadanie mieliśmy zaplanowane 27 tys.zł. 

           2.W dziale Transport i łączność,   
               zwiększa się wydatki majątkowe o 55.000 zł. Są to brakujące kwoty wynikające z 
               przetargu, które przeznacza się na budowę drogi na Brzezinach i 
               Komornikach. 
               Zmniejsza się natomiast działalność usługową o 35 tys.zł Była to kwota 
               zaplanowana na studium wykonalności budowy kanalizacji w Mokrsku. Wydatek 
               ten powinien być sklasyfikowany łącznie z budową kanalizacji, a na tym paragrafie 
              wystarczy środków . 
          3.W dziale Obsługa długu publicznego,  
              Dokonujemy zmniejszenia o 22 .200 zł   i zwiększenia o 2.200zł. Kwota 2..220 zł 
              jest to przeniesienie między paragrafami i jest to prowizja banku od zaciągniętego 
              kredytu. Natomiast kwota 20.000 zł dotyczy zmniejszenia odsetek  od zaciągniętego 
              kredytu. Odsetki były planowane za pół roku, a będą naliczane za okres krótszy. 
 
III. Proponuje się dokonać zmian w planie przychodów i wydatków. 
 Na koniec 2007 roku mieliśmy wolne środki w wysokości ok.102 tys.zł. Z tej kwoty 
proponuje się przeznaczyć 100.000 zł na drogę  Komorniki – Pasternik. 
 

W związku z dokonanymi zmianami zmianie ulega załącznik Nr 5  i nr 6 oraz nr 13 do 
uchwały budŜetowej z dnia 28 grudnia 2007 roku. 

 
Dyskusja: 
Radna Grześlak -  Zwiększenie dotacji dla bibliotek jest planowane o 10.000zł,  czy jest to 
związane z podwyŜkami. 
Wójt Gminy – od sierpnia weszło w Ŝycie  rozporządzenie, które zmienia kwoty w tabeli 
zaszeregowań.  Pani Kierownik wnioskowała o większą kwotę. Rozmawiałem z panią 
Kierownik i zasugerowałem  jej, aby wzrost  płac był na poziomie podwyŜek  jakie były w 
Urzędzie Gminy czy oświacie. 



 11 

 
PoniewaŜ więcej zapytań nie było, Przewodnicząca Rady poprosiła Komisję Uchwał i 
Wniosków o przedstawienie projektu uchwały /zał.Nr 9/ 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXIII/119/08 w sprawie zmian w 
budŜecie gminy na 2008 rok 
 

 
 
 

P u n k t  9 
 

Podjęcie uchwał w sprawie:  
 

a/  okre ślenia wysoko ści środków zaplanowanych w bud Ŝecie gminy na 
realizacj ę programów operacyjnych w latach 2009-2011  
 
Głos zabrał Wójt Gminy 
W porównaniu z materiałami jakie radni otrzymali nastąpiła pewna zmiana. 
Po zastanowieniu się odnośnie kosztów  jakie moŜemy ponosić  w wydatkach, powróciliśmy 
do zapisów kwot wszystkich projektów  jakie są w PRL. Kwoty, które pojawiają się w 2009, 
2010 i 2011 roku przy zadaniach są takie same jak w PRL. Tylko zadanie  „Modernizacja 
oczyszczalni ścieków”, oraz „ Moje boisko - Orlik 2012” są to nowe zadania.  Kolejna zmiana 
dotyczy przesunięcia terminu realizacji zadania „Przebudowa drogi Morzykobyła –OŜarów. 
Realizacja zadania została przesunięta o 1 rok, tj. na lata 2009-2010.  Gdy podsumujemy 
środki własne w tabeli, to pojawiają się kwoty jakie powinniśmy wydać w danym roku 
np.2009r jest ponad 2.600 tys.zł., 2010 r  -1.104 tys.zł , 2011r  - 603 tys.   
Jest to dokument, którego wymaga  od nas Urząd Marszałkowski. 
 
Radny Piśniak Arkadiusz – przedstawił opinię zbiorczą Komisji /zał.Nr10/ 
 

PoniewaŜ  nikt w tym punkcie nie zechciał zabrać głosu, Przewodnicząca Rady poprosiła 
Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie  projektu uchwały /zał.Nr 11/ 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXIII/120/08 w sprawie określenia 
wysokości środków zaplanowanych w budŜecie gminy na realizację programów 
operacyjnych w latach 2009-2011 
 
 
 
b/ przyst ąpienie do zmiany w studium uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko  
 
Głos zabrął p.Arkadiusz Gmur – zmiana w studium podyktowana jest między innymi głosami 
mieszkańców, którzy chcą przekształcać swoje tereny na inne funkcje, a ponadto 
inwestycjami, jakie chcą wprowadzić firmy na nasz teren.  
Pierwsza inwestycja dotyczy budowy turbin wiatrowych. Otrzymaliśmy w tej sprawie pismo 
z firmy Elektryczne Centrum Handlowe „Ania” z Wielunia ./ Treść pisma została odczytana/. 
Druga firma, która zwróciła się o wprowadzenie zmiany w studium zagospodarowania 
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przestrzennego gminy jest firma EWE Media Odra Warta Sp.zoo, która ma siedzibę w 
Wieluniu na ul. Wojska Polskiego. Zmiana w studium dotyczy zmiany trasy przebiegu 
gazociągu przez tereny gminy Mokrsko. W obowiązującym planie zagospodarowania 
przestrzennego gazociąg przebiega przez tereny północne gminy, tj..Mokrsko, Chotów. 
Obecnie zmieniła się koncepcja przebiegu gazociągu i przechodziłby  przez  Brzeziny, 
OŜarów i lasy – wzdłuŜ linii pasa technicznego linii energetycznej 110 kV . /Treść pisma 
została odczytana/. 
 
Radny Arkadiusz Piśniak  przedstawił zbiorczą opinię Komisji./ zał.Nr 12/ 
 
Przewodnicząca Rady  - czy juŜ wiadomo, Ŝe Wojewoda zgodzi się na zmianę trasy przebiegu 
gazociągu.. 
Wójt Gminy -  delegacja firmy EWE była w Urzędzie Wojewódzkim.  Z przeprowadzonych 
rozmów z przedstawicielami firmy  wynika, Ŝe uzyskanie wszystkich  niezbędnych uzgodnień 
potrwa. Zmiana trasy przebiegu gazociągu była równieŜ zaskoczeniem dla Urzędu 
Wojewódzkiego. UwaŜam, Ŝe obie strony będą trochę dłuŜej negocjować. 
 
PoniewaŜ zapytań więcej nie było Przewodnicząca rady poprosiła Komisje Uchwał i 
Wniosków o odczytanie projektu uchwały. /zał.Nr 13/ 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXIII/121/08 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mokrsko. 
 
 
c/ przyst ąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego gminy Mokrsko  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy dotyczy tych samych spraw, o których mówił pan Gmur. Proszę  za tym o 
przedstawienie opinii komisji. 
Radny  Arkadiusz Piśniak – przedstawił zbiorczą opinię Komisji./zał.Nr 14/  
 
PoniewaŜ zapytań ani uwag nie było Przewodnicząca Rady poprosiła Komisje Uchwał i 
Wniosków o przedstawienie projektu uchwały /zał.Nr 15/ 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXIII/122/08 w sprawie przystąpienia 
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko. 
 
 
d/ wyra Ŝenia zgody na przyst ąpienie Gminy Mokrsko w charakterze członka 
wspieraj ącego, do Stowarzyszenia Lokalna grupa Działania „Zi emia Wielu ńska” 
z siedzib ą w m.Ruda k/Wielunia  
 
Głos zabrał Wójt Gminy 
Jak przedstawiałem na komisjach nasza Gmina wspólnie z 5 gminami tj. z gminą Wieluń, 
Skomlin, CzarnoŜyły, Ostrówek i Białą  chcą utworzyć nową Lokalną Grupę Działania o 
nazwie „Ziemia Wieluńska”. Jest to następca grupy, która zrzeszała wszystkie gminy z 
naszego powiatu  i nazywała się „Zakole Warty”. Pozostałe gminy z naszego powiatu 
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wchodzące w skład tej grupy tj.Pątnów, Osjaków, Konopnica oraz Wierzchlas i połączyły się 
z Gminą Działoszyn tworząc Lokalną Grupę Działania „Jurajska Kraina”. 
Przystąpienie do LGD jest waŜne, poniewaŜ gminy mogą  otrzymać środki w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego na działanie i aktywizowanie społeczności na naszym 
terenie. Jest przelicznik , który wynosi 43 euro na osobę w gminie. Takie środki mogą spłynąć 
na gminę,  jeśli będzie w LGD, będzie realizować jakieś projekty i składać je do  
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Przywódczą rolę w LGD „Ziemia Wieluńska” będzie miała Gmina Wieluń, poniewaŜ 
siedzibą stowarzyszenia będzie w miejscowość Ruda k/Wielunia . Gmina uŜyczy na ten cel 
Lokalnej Grupie Działania budynek po byłej Szkole Podstawowej w Rudzie. 
Bardzo istotną sprawą przy rozpatrywaniu wniosków o pozyskiwanie środków zewnętrznych 
jest to czy gmina  jest członkiem LGD. 
 
Radny Piśniak Arkadiusz  przedstawił zbiorczą opinię Komisji /zał.Nr 16/. 
 
PoniewaŜ zapytań ani uwag nie było Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie projektu 
uchwały /zał.Nr 17/ 
 
Rada Gminy Mokrsko podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXIII/123/08 w sprawie 
wyraŜenia zgody na przystąpienie Gminy Mokrsko, w charakterze członka 
wspierającego, do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńska” z 
siedzibą w m.Ruda k/Wielunia. 
 
 
e/ odwołania Sekretarza gminy Mokrsko  
 
Przewodnicząca Rady – Do Rady Gminy Mokrsko w dniu 6 sierpnia 2008r wpłynął wniosek 
Wójta Gminy w sprawie odwołania Sekretarza Gminy / Wniosek pani Przewodnicząca 
odczytała., stanowi on załącznik Nr18/ 
Następnie zwróciła się pana Wójta i radnych z zapytaniem, czy w tej sprawie ktoś zabierze  
głos.. 
Wójt Gminy – na poprzedniej sesji zabierałem głos, dzisiaj juŜ nie będę. 
Radna Grześlak – jest to kolejna sesja, kiedy niezbyt komfortowo człowiek się czuje i kiedy 
ma decydować o czyimś losie. Na poprzedniej sesji głosowałam przeciwko odwołaniu 
Sekretarza. UwaŜam, Ŝe jest to zbyt krótki czas aby zdanie zmieniać. Myślę jednak, Ŝe pan 
Wójt jest zdeterminowany  w swoim działaniu i będzie konsekwentnie dąŜył do odwołania 
p.Sekretarza. 
Czy nie moŜna byłoby przesunąć p.Sekretarza na jakieś inne stanowisko w Urzędzie Gminy 
do czasu znalezienia innego zatrudnienia. Nie ma co ukrywać, Ŝe w tym wieku trudno jest 
znaleźć pracę.  UwaŜam Ŝe przepisy dotyczące odwołania sekretarza gminy są absurdalne. 
Dlaczego Rada musi podejmować uchwałę o odwołaniu Sekretarza, a nie moŜe tego uczynić 
Wójt. Wójt zna lepiej pracę pana Sekretarza niŜ my, którzy nie mamy co dzień  z nim 
styczności a tylko przy okazji sesji. Pan Wójt najlepiej wie jak wygląda praca Sekretarza i 
moŜe ją ocenić. 
Ja zdania nie zmienię i będę głosowała przeciw odwołaniu p.Urbaniaka z funkcji Sekretarza 
Gminy. 
Radna Gładysz Irena   - prosiłabym  pana Wójta aby powiedział nam radnym cokolwiek 
więcej na temat odwołania Sekretarza Gminy oraz pana Sekretarza aby się wypowiedział w 
tej sprawie.  
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UwaŜam, Ŝe te wypowiedzi będą b.waŜne . PoniewaŜ głosowanie jest jawne, ja będą 
głosowała podobnie jak na poprzedniej sesji tj. będę przeciw odwołaniu Sekretarza Gminy.  
Sprawa podjęcia decyzji o odwołaniu Sekretarza jest dla mnie cięŜka. Musiałabym mieć jakąś 
podstawę i motywy aby zmienić decyzję odnośnie głosowania. W związku z tym proszę 
p.Wójta o wypowiedzenie się w tej sprawie. MoŜe moŜna byłoby odciągnąć na jakiś czas 
sprawę odwołania Sekretarza Gminy bądź przesunąć na inne stanowisko.  
Radny Majtyka   - Rada odwołuje i powołuje sekretarza gminy na wniosek pana Wójta.  Pan 
Wójt jest kierownikiem , odpowiada za inwestycje i za wszystko co dzieje się w gminie. Nie 
moŜemy na siłę wciskać Mu współpracownika do którego nie ma zaufania, z którym nie 
znajduje wspólnego języka, który go nie wspiera. Wymagamy od Wójta aby były budowane 
drogi, kanalizacja, realizowane Programy Odnowy Wsi, powstawały świetlice wiejskie, a nie 
wspieramy Wójta  w podstawowej sprawie tj. wyboru współpracownika, na którym Mu 
zaleŜy.  
Radna  Gładysz   uwaŜam, Ŝe decyzje w sprawie inwestycji  podejmujemy b.zgodnie i 
naturalnie. Sądzę, Ŝe koledzy radni są wszyscy za p.Wójtem. Decyzja o odwołaniu sekretarza, 
którą musimy dzisiaj podjąć jest zupełnie inna. 
Radny Majtyka -   UwaŜam, Ŝe pani radna się myli. Poprzednia sesja była zwołana b.szybko, 
trzeba było podjąć uchwały  w sprawie zmian PRL-u  Gminy Mokrsko na lata 2008-2011 oraz 
zmiany załącznika dotyczącego limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w 
latach 2008-2011. Widać było na sesji , Ŝe pan Sekretarz nie wspierał Wójta, jak równieŜ 
niektórzy radni zachowywali się tak, Ŝe im jest gorzej, tym lepiej.  
Pana Wójta nie było na sesji, nie miał kto wyjaśnić. Były odczytane poprawki do złoŜonego 
wniosku wskazane przez Urząd Marszałkowski, które uwaŜam, Ŝe nie powinny być 
odczytane.  Na sesji była wytworzona psychoza, Ŝe Wójt i pracownicy , którzy przygotowali 
wniosek na niczym się nie znają. Moim zdaniem te poprawki są tylko kosmetyczne, które 
udało się poprawić. Gdybyśmy nie mieli uchwalonego planu zagospodarowania 
przestrzennego i innych projektów, które pozwoliły przejść wnioskowi wstępną akceptację, 
wniosek byłby na samym początku odrzucony. UwaŜam, Ŝe w tym powinien uczestniczyć 
równieŜ Sekretarz Gminy. 
Radna Gładysz -  byłam na tej sesji i myślę, Ŝe mimo, Ŝe były błędy i jakieś poprawki Rada 
podjęła dobrą decyzję. Wszyscy radni głosowali za podjęciem niezbędnych uchwał.  Na sesji 
nie było pana Wójta, był pan Sekretarz. Na pytania radnych b.ładnie odpowiedziała 
p.Marczak i uwaŜam, Ŝe sesja przebiegła sprawnie. 
Radna Grześlak – radny Majtyka mówił, Ŝe pan Sekretarz nie wniósł nic w tej sprawie, Ŝe nie 
współpracował, czy tak było rzeczywiście? 
Pan Wacław Urbaniak, Sekretarz Gminy -  
Myślę, Ŝe w wypowiedzi radnego Majtyki jest wiele nieścisłości. Pod nieobecność p.Wójta 
sesja została w trybie ekspresowym zwołana. Pani Marczak dostała  maksymalną pomoc z 
Urzędu Gminy. Firma, z którą współpracujemy brała równieŜ  udział . Ani z mojej strony ani 
jeśli chodzi o pracę Urzędu nie było jakiegokolwiek powstrzymywania  działań. UwaŜam, Ŝe 
jest to pomówienie ze strony radnego. Oczywiście praca Urzędu jest bardziej moŜe widoczna 
w formie cyfr czy sprawozdań budŜetowych niŜ tej mrówczej pracy wielu urzędników, nie 
tylko jednej osoby, gdzie trzeba analizować pisma, wystawiać postanowienia czy decyzje. 
Jeśli chodzi o pozyskiwanie pieniędzy nie było i nie ma Ŝadnego wstrzymywania pracy 
urzędu.  Nie wiem skąd się bierze opinia, Ŝe ja jestem tym hamulcowym. UwaŜam, Ŝe sesja 
ostatnia jest ewidentnym dowodem, Ŝe ze strony Urzędu staramy się wszyscy wspomagać 
nawzajem i wprowadzać jak najwięcej naszych wniosków.  
Widzę równieŜ z Państwa radnych gotowość rozumienia wielu spraw. Bariery, o których 
radny Majtyka myśli, tworzymy nie My, a tylko nie spójne przepisy i nie  spójne wymogi. W 
jednym Urzędzie Marszałkowskim poszczególne departamenty wymagają róŜnych 
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dokumentów, róŜnych opinii i uchwał. To tyle na moją obronę, nie ujmując wkładu pani 
Marczak i innych pracowników w tym czasie.  
Pani Przewodnicząca Rady – ostatnia sesja była przeprowadzona b.sprawnie. Radny Majtyka 
kwestionuje to, Ŝe były odczytane poprawki do wniosku. Wpłynął wniosek o zwołanie sesji 
nadzwyczajnej, który był odczytany na sesji. Z mojej strony było zapytanie czy czytać 
załącznik do wniosku tj. pismo Urzędu Marszałkowskiego w sprawie poprawek. Z sali padł 
głos aby odczytać jakie są poprawki. UwaŜam, Ŝe nie ma nic do ukrycia. Radni zapoznali się 
z poprawkami i przyjęli  wyjaśnienia p.Marczak.  Moim zdaniem nic złego się nie stało, Ŝe 
poprawki zostały odczytane. 
Radny Majtyka -  nic złego się nie stało, uchwała została podjęta, ale część radnych po sesji 
wyszła z takim mniemaniem, Ŝe urzędnicy nie potrafią przygotować prostego wniosku, a to 
nie jest wniosek taki prosty. Padło na sesji nawet zapytanie :”co w tym wniosku jest dobre, 
skoro jest tyle poprawek” 
Radna Grześlak -  Nie chcę być postrzegana, Ŝe jestem przeciwko panu Wójtowi, bo zawsze 
chętnie z nim współpracuję,  zawsze się rozumieliśmy. Jednak zawsze uwaŜałam, Ŝe trzeba 
mieć swoje zdanie i konsekwentnie się niego trzymać. UwaŜałam i uwaŜam nadal, Ŝe lepszy 
jest radny, który głośno mówi to co myśli, jest odwaŜny w swoich osądach, a nie taki który 
najpierw patrzy na  innych radnych jak podnoszą rękę, a dopiero sam ją podnosi. 
Radny Piśniak -  Od ostatecznej pracy pana Sekretarza jest pan Wójt,  a argumentacja jaka ta 
praca jest znalazła się w punkcie 9d”odwołanie Sekretarza Gminy Mokrsko. Absolutnie 
osobiście nie mam nic do p.Sekretarza, ale to, Ŝe my rozpatrujemy ten wniosek po raz kolejny 
o czymś świadczy.  
Mam pytanie do p.Wójta: , jeŜeli decyzja Rady będzie aby pan Sekretarz pracował nadal w 
Urzędzie Gminy, czy na następnej sesji będzie Pan stawiał wniosek ponownie o odwołanie 
Sekretarza? 
Wójt Gminy -  podjęcie decyzji o odwołaniu Sekretarza  nie zrodziło się nagle, wręcz 
przeciwnie i źle się równieŜ czuję, Ŝe taki wniosek muszę złoŜyć. Nie mogę jednak patrzeć 
tylko na siebie, interes swój czy drugiego człowieka.  
Ja jako Wójt mam oczekiwania od pracy Sekretarza trochę większe. Przykro mi to 
powiedzieć. Na pewno nie składałbym chęci odwołania obecnego Sekretarza, jeŜeli nie 
znalazłbym kogoś kto moje oczekiwania spełnia. Od dłuŜszego czasu szukałem takiej osoby i 
ją znalazłem. Z p.Sekretarzem rozmawiałem na  temat odwołania juŜ wcześniej.  Panu 
Sekretarzowi  nie mogę i nie zamierzam nic zarzucić. 
Na pytanie radnego Piśniaka, czy będę ponawiał swój wniosek o odwołanie Sekretarza, to 
chcę powiedzieć, Ŝe będę konsekwentny. 
Rozumiem, Ŝe radni są w nie przyjemnej sytuacji, ale takie są przepisy. 
Jeśli chodzi o zatrudnienie na innym stanowisku , to na dzień obecny nie ma wakatu. Bez 
względu na to jakie byłoby to stanowisko, to na dzień obecny  w Urzędzie Gminy obowiązuje 
tryb konkursowy. 
Pani sołtys Czart Wiesława – W Kulisach była informacja dotycząca odwołania Sekretarza 
Gminy i  było napisane co było podstawą złoŜenia wniosku przez Wójta Gminy, Ŝe pan Wójt 
stawia na młodą kadrę. Nie dyskryminujmy  starszych osób.  
Chciałam zwrócić uwagę, Ŝe jeŜeli w ogłoszeniach o naborze pracowników byłby określony 
wiek, to PIP moŜe ukarać takiego pracodawcę, poniewaŜ jest to namiastka dyskryminacji 
osób starszych. Wiek nie powinien mieć decydującego wpływu. Nie moŜna równieŜ wysyłać 
nikogo na emeryturę wcześniejszą ze względu na wiek. 
Proszę Wysoką Radę o wzięcie tego pod uwagę, zastanowienie się, przemyślenie i zajęcie 
odpowiedniego stanowiska.  
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Nie zgadzam się z wypowiedzią radnego Majtyki odnośnie poprzedniej sesji. Ten nie robi 
błędu co nic nie robi. To, Ŝe ktoś z radnych zapytał się co jest dobre we wniosku, to miał takie 
prawo.  
Wniosek został złoŜony i został poprawiony. UwaŜam, Ŝe wszyscy dołoŜyli do tego ręki i 
powinniśmy być za to wdzięczni.  
Wójt Gminy –  Nie chciałbym w dawać się w polemikę. Ja nie powiedziałem, Ŝe stawiam na 
młodych. To stwierdzenie padło ze strony radnych. Nie powiedziałem, Ŝe starszych zwalniam, 
bo ma przyjść ktoś młody. 
Są 3 wyznaczniki decydujące jaka osoba znajdzie się w Urzędzie tj. 
1. konkurs 
2.komisja konkursowa 
3.rozmowa z Wójtem 
Na 4 konkursy jakie odbyły się ostatnio Urzędzie Gminy,  ostatnia osoba została przyjęta 
nawet starsza niŜ poprzednia. 
Radny Szaniec -  czy moŜe być głosowanie tajne czy nie. 
Przewodnicząca Rady – Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, chyba Ŝe przepisy 
stanowią inaczej. W przypadku odwołania Sekretarza Gminy głosowanie jest jawne. 
Radny Piśniak – Odpowiedź pana Wójta, Ŝe w przypadku nie odwołania Sekretarza na 
dzisiejszej sesji, wniosek o odwołanie Sekretarza Gminy ponowi ponownie, jest to dla mnie  
argumentacją i oceną pracownika przez pracodawcę.  Poprzednio się wstrzymałem, ale za 
minutę będę musiał podjąć decyzję. JeŜeli dwóch ludzi nie moŜe ze sobą współpracować to 
trzeba ten problem jakoś rozwiązać. Jest to bardzo przykra i cięŜka sytuacja. UwaŜam, Ŝe 
naleŜałoby coś zmienić u „góry”, aby kilkanaście osób nie  musiało podejmować decyzji o 
losach Ŝyciowych 1 osoby. 
Radny Szaniec – dajmy jeszcze wypowiedzieć się p.Sekretarzowi . 
Pan Wacław Urbaniak,Sekretarz Gminy – 
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Goście! 
UwaŜam, Ŝe nasza współpraca z panem Wójtem układa się dobrze. Urząd wbrew temu co 
niektórzy mówią działa sprawnie. Tak duŜych obowiązków  teraz,  szczególnie kiedy 
pojawiły się moŜliwości i tyle projektów jest do zrealizowania, jeszcze w tym Urzędzie nie 
było. Mimo wszystko lepiej czy gorzej ale jednak  idziemy do przodu. Nie mamy pewności, 
Ŝe złoŜone przez nas wnioski będą zrealizowane. Robimy wszystko aby pozyskiwać środki. 
UwaŜam, Ŝe na bieŜąco te sprawy są wykonywane. Nie moŜna tylko mówić o jednej osobie. 
Wykonuje to zespół ludzi, którzy oprócz tej pracy wykonują inne czynności wynikające z ich 
obowiązków. Nie wspomnę tutaj o sprawach akcyjnych, jak na przykład ogłoszenie klęski 
suszy.  
Mam 56 lat. Próbuję szukać pracy, rozmawiać, ale nie jest to takie proste. Ta sytuacja jest dla 
mnie bardzo, bardzo trudna w tej chwili. Myślę, Ŝe  przez 5 lat mojej pracy, nawet  pod 
nieobecność chorego poprzedniego Wójta, Urząd działał sprawnie, nikt nie wnosił  obiekcji 
do terminowości czy skuteczności. Jest to dla mnie w tej chwili nie zrozumiałe  zaskoczenie. 
Poddam się jednak woli Rady Gminy, bo tak stanowi prawo. 
 
PoniewaŜ więcej głosów nie było, Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie, kto jest 
za  odwołaniem Sekretarza Gminy: 
 
Za odwołaniem głosowało 7 radnych, 3 radnych było przeciw i 3 radnych wstrzymało się od 
głosu.  
 
 Przewodnicząca Rady stwierdziła, iŜ Sekretarz Gminy pan Wacław Urbaniak został 
odwołany. Następnie w imieniu swoim i radnych podziękowała Sekretarzowi za pracę 
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włoŜoną w rozwój Gminy Mokrsko. śyczyła wszystkiego dobre a szczególnie znalezienia 
pracy. 
 
Radna Grześlak – chciałam Ŝyczyć  panu Sekretarzowi przede wszystkim aby gdzieś pracę 
znalazł. Nieraz  w Ŝyciu się wydaje, Ŝe  jest to koniec świata , ale paradoksalnie czasami 
bywa, Ŝe nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło i tego Panu Ŝyczę. 
Pan Wacław Urbaniak, Sekretarz Gminy  - 
Chciałem podziękować tym wszystkim, którzy w tym okresie kiedy pełniłem stanowisko 
Sekretarza Gminy pomagali mi. Moja praca a właściwie słuŜba była ukierunkowana dla 
społeczeństwa tej gminy, tej Rady i organu jakim jest pan Wójt. Z mojej strony uwaŜam, Ŝe 
dawałem z siebie wszystko, dzieliłem się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby ustalone 
wspólnie tutaj  programy były realizowane, słuŜyły rozwojowi tej gminy i temu 
społeczeństwu i na chwałę tym, którzy się w nie zaangaŜowali czyli Radzie Gminy , panu 
Wójtowi i pracownikom Urzędu Gminy, bez których mrówczej pracy wielu rzeczy nie moŜna 
byłoby przeprowadzić, a które jak sami zauwaŜacie są niewidoczne. Ze swej strony dziękuję 
tym osobom, które mnie wspierały. Przepraszam tych, których zawiodłem, którym być moŜe 
moja działalność była przeszkodą. Myślę, Ŝe takim człowiekiem nie jestem i takich czynności 
nie podejmowałem. Zawsze byłem lojalny w stosunku do pracodawcy, do Rady Gminy i do 
mieszkańców tej gminy. Jeszcze raz dziękuję za to, co od tego społeczeństwa uzyskałem i 
dzięki któremu nabrałem kolejnych doświadczeń. śal będzie się rozstawać. Tych których 
obraziłem lub dla których źle  wykonywałem obowiązki przepraszam. Natomiast tym, którzy 
postrzegają mnie jako kompetentnego i uczciwego człowieka serdecznie dziękuję i Ŝyczę 
abyście Państwo mieli takie osoby w swoim otoczeniu. 
 
Rada Gminy podjęła  uchwałę Nr XXIII/124/08 w sprawie odwołania Sekretarza 
Gminy  Mokrsko przy 7 głosach „za” , 3 głosach przeciw i 3 głosach wstrzymujących 
się. 
 
 

 
P u n k t  10  

 
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski  

 
Pani Sabina Sokół, Przewodnicząca Rady –  informację o realizacji  interpelacji wniosków 
radnych zgłoszonych na poprzedniej sesji radni otrzymali. 
Radni zrezygnowali  z jej odczytywania. 
Następnie pani przewodnicząca odczytała  pismo Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej – 
odpowiedź na zapytania dotyczące zakupu akcji Telekomunikacji Związku Gmin Ziemi 
Wieluńskiej SA. 
Wójt Gminy -  harmonogram sprzedaŜy  udziałów i akcji  przez Związek Gmin Ziemi 
Wieluńskiej jest to dokument przygotowany do uchwały podjętej przez Zarząd Związku Gmin 
Ziemi Wieluńskiej jaka była podjęta w miesiącu maju br., aby moŜna było w banku uzyskać 
kredyt na zakup akcji od syndyka Telekomunikacji  Związku Gmin Związku Gmin. Obecnie 
Związek Gmin posiada 100% akcji.  
Chciałbym poinformować, Ŝe pojawiają się pewne trudności  z zabezpieczeniem środków 
potrzebnych na spłatę raty kredytu. Obecnie udało się znaleźć środki na zapłatę zobowiązań. / 
spółka Lumem oraz Radio Media przekazały środki pochodzące z dywidendy/.  
Oprócz zobowiązań bieŜących jest jeszcze 1 zobowiązanie dotyczące spłaty raty kredytu 
zaciągniętego  na zakup budynku przy ul.Kilińskiego /24 tys.zł./, której termin minął. 
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Pozostaje równieŜ problem związany ze sprzedaŜą TZG. Nie wiadomo czy znajdzie się 
potencjalny inwestor, który zechce kupić TZG , która jest zadłuŜona ponad  2.400 tys.zł. 
wobec Syndyka. 
Radny Szaniec – majątek TZG jest duŜy ale zadłuŜenie jest równieŜ duŜe. 
Wójt Gminy – dopóki ZGZW nie zakupił akcji TZG był Związkiem, który miał określone 
dochody wynikające z dochodów płaconych ze składek od gmin, dywidendy od spółek oraz 
czynsze za budynek na ul.Kilińskiego. W momencie kiedy ZGZW zakupił akcje  musiały być 
najpierw zebrane pieniądze na wpłatę wadium a później zaciągnięty kredyt aby akcje  
wystawione przez syndyka zakupić. W perspektywie czasu  zaciągnięty kredyt ZGZW musi 
go spłacić. 
Radny Szaniec – czym podyktowana była rezygnacja pana Adamskiego z pełnionej  funkcji 
Prezesa spółki.Ekoenergia 
Wójt Gminy – UwaŜam, Ŝe p.Adamski złoŜył rezygnacje z funkcji Prezesa spółki Eko-energia 
z 3 powodów: 
- Spółka  Eko- energia faktycznie nie działa, 
- utraciła jako spółka moŜliwość wybudowania produkcji biopaliw 
- nie ma pieniędzy na bieŜącą działalność, 
Na spotkaniu 26 czerwca br powiedzieliśmy współudziaówcom Eko-energii, Ŝe nie chcemy 
aby firma dalej działała.  Pozostaje jednak problem jak rozwiązać spółkę aby kaŜda ze stron 
wzięła to co wniosła.  
Radny Rzepka – czy są jakieś nowe programy, z których mogliby skorzystać rolnicy. Były 
dotacje do płyt gnojowych,  do gospodarstw niskotowarowych. Co jest w tym roku nowego. 
DuŜo się mówi o zalesieniach. Chcielibyśmy usłyszeć jakie warunki trzeba spełnić aby 
otrzymać dotacje do zalesień. 
Wójt Gminy – moŜemy przygotować we własnym zakresie albo zaprosić przedstawiciela 
Agencji, który moŜe znać terminy uruchomienia programów. Na dzień obecny są 2 programy: 
-„młody rolnik,   
- program mikroprzesiębiorstwo czyli róŜnicowanie działalności na terenach rolniczych i 
zakładanie firm na bazie rolnictwa. W Woj.łódzkim wykorzystano 50% kwoty przeznaczonej 
na ten program. 
Radny Majtyka – zgłosił wniosek o poszerzenie Komisji RPA o przedstawicieli szkoły z 
OŜarowa i Komornik. Z OŜarowa proponowałbym p.Halinę Gniłkę Dyrektora Szkoły 
Radna Grzeslak – podziękowała za załatwienie interpelacji zgłaszanej i ponawianej 
kilkakrotnie a  dotyczącej obniŜenia chodnika w Mokrsku naprzeciwko kościoła. 
Radny Szaniec – poruszył sprawę wyczyszczenia  rowu od szkoły do drogi obok budynku 
mleczarni.  Gdyby była  koparka to jest dzień pracy. Obecnie zostało skoszone zboŜe, jest 
sucho i moŜna byłoby rów udroŜnić. 
Radny Majtyka -  wyczyszczenia drogi przy drodze powiatowej od drogi na Lasek w stronę 
mostu  po stronie gdzie mieszka p.Garyga i Wesoły. Obecnie woda płynie z drogi gminnej i 
rozlewa się po polu p.Mateusiaka. 
Radna Grześlak – jadąc do pracy widziałam, Ŝe jest rozbierany murek obok parku. Co będzie 
na jego miejscu. 
Wójt Gminy -  będzie wybudowany nowy murek, poniewaŜ istniejący  juŜ się  rozsypywał. 
Pani sołtys Ciura ElŜbieta -  zgłosiła wyczyszczenie rowów  przy drodze powiatowej od 
Chotowa w stronę Mątewek. 
Pan sołtys Szkudlarek Zbigniew  
-  kiedy będą kopane rowy na Zmyślonej. Część środków Rady Sołeckiej zostało 
przeznaczonych na ten cel 
- zgłosił wniosek dotyczący odnowienia i pomalowania  przystanków PKS w Komornikach. 



 19 

- wykoszenia poboczy przy drodze na „Granicach” oraz przy cmentarzu w Komornikach, 
  poniewaŜ są b.wysokie.  
Przewodnicząca Rady – w Komornikach przy remizie jest postawiony nowy przystanek PKS. 
Kiedy zostanie rozebrany stary przystanek. 
Wójt Gminy –  
 - stary przystanek zostanie rozebrany gdy będziemy mieli wolne moce przerobowe. 
- jeśli chodzi o  rowy przy drodze powiatowej to Urząd Gminy jest za, natomiast Kierownik 
PZD pan Burzyński twierdzi, Ŝe nie jest w stanie tego zrobić, gdyŜ nie ma kto wykonać 
projektu. Napiszemy  jeszcze jedno pismo do p.Starosty, być moŜe pomoŜe. 
Pani Przewodnicząca – nawiązała do sprawy czyszczenia rowów na Zmyslonej. 
Społeczeństwo Zmyślonej jest  przygotowane na kopanie rowów . MoŜna nawet powiedzieć, 
Ŝe jest przygotowane  finansowo, poniewaŜ chcą partycypować w kosztach budowy zjazdów 
gospodarczych. Zaplanowane są równieŜ na to zadanie środki z Rady Sołeckiej oraz środki 
gminne. UwaŜam, Ŝe naleŜałoby wystąpić z wnioskiem do Starostwa o wykonanie tego 
zadania. Na przyszły rok sytuacja moŜe być całkiem inna, gdyŜ ludzie mogą być nieufni. Oni   
wierzą, Ŝe w tym roku rowy będą kopane i są na to przygotowani. 
Wójt Gminy – pismo zostało wystosowane w poniedziałek do Starostwa. 
Radny Słowik – czy w tym roku będą załoŜone lampy osiedlenia ulicznego do p.Stefaniaka. 
Wójt Gminy – lampy oświetleniowe na drodze do p.Stefaniaka zostaną w tym roku załoŜone. 
 
 
 

P u n k t  11 
 

Zamkni ęcie obrad sesji  
 

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

 
1. XXIII/119/08 zmian w budŜecie gminy na 2008 rok 

 
2. XXIII/120/08  określenia wysokości środków zaplanowanych w budŜecie 

gminy na realizacje programów  operacyjnych w latach 2009-
2011 

3. XXIII/121/08 przystąpienia do zmiany w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko 

4. XXIII/122/08 przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mokrsko 

5. XXIII/123/08 WyraŜenia zgody na przystapienie gminy Mokrsko w 
charakterze członka wspierającego do Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania „Ziemia Wieluńska” z siedziba w m.Ruda 
k/Wielunia 

6. XXIII/124/08 Odwołania Sekretarza Gminy 
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Na powyŜszym protokół zakończono i podpisano: 
 
 
Protokółowała:      Przewodnicząca Rady Gminy 
 
Ewa Jędrzejak                   Sabina Sokół 
 
 
 
Protokół niniejszy obejmuje: 
1.Streszczenie przebiegu obrad sesji od strony 1 – 20 
2.Podjęte uchwały zgodnie w tabelą na str.19 
3.Załączniki jak niŜej: 
 
Lp. Treść załącznika Ilość stron 

 
1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego – Gimnazjum w Mokrsku 4 
2. Raport ze sprawdzianu w VI klasie w roku 2008 w Szkole 

Podstawowej w Krzyworzece 
8 

3. Raport ze sprawdzianu w klasie VI w roku 2008 w Szkole 
Podstawowej w OŜarowie 

10 

4. Raport ze sprawdzianu klasy VI w roku szkolnym 2007/2008 w 
Szkole Podstawowej w Mokrsku 

6 

5. Sprawozdanie ze sprawdzianu kompetencji po klasie VI w 2008 
roku w Szkole Podstawowej w Komornikach 

3 

6. Podsumowanie sprawdzianu po klasie VI w roku szkolnym 
2007/2008 w Szkole Podstawowej w Chotowie 

2 

7. Informacja Wójta Gminy o działalności pomiędzy sesjami  
 

8. Informacja o przebiegu wykonania budŜetu gminy za I półrocze 
2008 roku /część opisowa i tabelaryczna/  

34 

9. Zbiorcza opinia Komisji w sprawie realizacji budŜetu gminy za I 
półrocze 2008 

1 

10. Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2008r  
6 

11. Zbiorcza opinia Komisji Rady Gminy dotycząca projektu uchwały 
w sprawie określenia wysokości środków zaplanowanych w 
budŜecie gminy na realizację programów operacyjnych w latach 
2009-2011 

1 

12. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości środków 
zaplanowanych w budŜecie gminy na realizację programów 
operacyjnych w latach 2009-2011 

6 

13. Opinia komisji w sprawie projektu uchwały dot. przystąpienia do 
zmiany  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mokrsko 

1 

14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Mokrsko 

1 

15. Opinia Komisji w sprawie projektu uchwały dot. przystąpienia do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

1 
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gminy Mokrsko 
16 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko 
 
1 

17. Opinia Komisji w sprawie projektu uchwały dot. wyraŜenia zgody 
na przystąpienie Gminy Mokrsko w charakterze członka 
wspierającego do stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania 
„Ziemia Wieluńska” 

1 

18. Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przystąpienie 
Gminy Mokrsko w charakterze członka wspierającego do 
stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Wieluńska” 

1 

19. Wniosek Wójta Gminy Mokrsko o odwołanie Sekretarza Gminy 1 
 

20. Projekt uchwały o odwołanie Sekretarza Gminy 1 
 

  
    
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
                
 
 
  
 


