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P R O T O K Ó Ł  Nr XXXI/09 
 

z sesji Rady Gminy Mokrsko odbytej w dniu 30 marca 2009r w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem pani Sabiny Sokół – 
Przewodniczącej Rady Gminy 
 
 
Ustalona liczba radnych  - 15 
Faktyczna Liczna radnych - 15 
Liczba radnych obecnych na sesji - 14 
 
 
Radni Rady Gminy obecni na sesji: 
1.Braliński Zbigniew 
2.Gładysz Irena 
3.Grześlak GraŜyna 
4.Kmiecik Jan 
5.Majtyka Grzegorz 
6.Mielczarek Marek 
7.Piśniak  Arkadiusz 
8.Podyma Zbigniew 
9.Rzepka Wiesław 
10.Słowik Zdzisław 
11.Sokół Sabina 
12.Strózik Teresa 
13.Szaniec Wojciech 
14.Wolna Genowefa 
 
Radni Rady Gminy nieobecni na sesji: 
1.Juszczak Jan 
 
Ponadto w sesji udział wzięli: 
1.Tomasz Kącki   - Wójt Gminy 
2.Renata Nagła   - Skarbnik Gminy 
3.Karolina Zgondek   - podinspektor w UG 
4.Patrycja Baranowska - referent w UG 
5.Agata Rzeźnik    - bibliotekarz w Gminnej Bibliotece Publicznej Mokrsko 
6.Ptak GraŜyna    - sołtys sołectwa Jasna Góra 
7.Braliński Stanisław    - sołtys sołectwa Motyl 
8.Wróbel Stanisław    - sołtys sołectwa Brzeziny 
9.Komor Danuta    - sołtys sołectwa Mokrsko II 
10.Ciura ElŜbieta    - sołtys sołectwa Mątewki 
11.Szkudlarek Zbigniew- sołtys sołectwa Komorniki 
12.Czart Wiesława     - sołtys sołectwa Chotów 
 
Ogółem w obradach XXXI sesji udział wzięło 26 osób. 
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Porządek obrad sesji: 

 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 
2.Ustalenie porządku obrad 
3.Przyjęcie protokółu z XXX sesji Rady Gminy 
4.Powoałanie Komisji Uchwał i Wniosków 
5.Informacja Wójta Gminy o działalności pomiędzy sesjami 
6.Sprawozdanie z przebiegu zebrań wiejskich 
7.Sprawozdanie z realizacji: 
    a/ Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi za rok 2008 
    b/ Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2008 
    c/  Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność 
         poŜytku  publicznego 
8.Podjęcie uchwał w sprawie: 
   a/ ustalenia minimalnej stawki czynszu najmu za lokale uŜytkowe 
   b/ udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wieluńskiego 
   c/ likwidacji Punktów Bibliotecznych w Słupsku i Jasnej Górze oraz zmiany statutu 
   d/ zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Sołectwo Komorniki na lata 2009-2015 
9.Zmiany w budŜecie gminy na 2009 rok 
10.Interpelacje, zapytania i wolne wnioski 
11.Zamknięcie obrad sesji 
 
 

P u n k t  1 
 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 
 

Pani Sabina Sokół , Przewodnicząca Rady  - otworzyła XXXI sesję Rady Gminy. Powitała 
wszystkich przybyłych i następnie stwierdziła wymagane kworum radnych 
 
 

P u n k t   2 
 

Ustalenie porządku obrad 
 

Porządek obrad  został radnym przesłany łącznie z zaproszeniem na sesję. Czy do porządku 
sesji są uwagi? 
 
Wójt Gminy  - wnioskuję o uwzględnienie w porządku sesji w punkcie 8d   punktu: 
„Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy  Miejscowości  sołectwo 
Komorniki na lata 2009-2015. 
Na ostatniej sesji podejmowaliśmy uchwałę w sprawie  zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości dla sołectwa Komorniki na lata 2009-2015. ZłoŜyliśmy wniosek o środki unijne 
dla Komornik  w ramach Programu Odnowa Miejscowości i otrzymaliśmy informację z 
Urzędu Marszałkowskiego, Ŝe istnieje niespójność nazwy dokumentu z tytułem uchwały. 
Chodzi o wykreślenie  z tytułu uchwały słowa „dla”, poniewaŜ tytuł  zatwierdzanego 
dokumentu brzmi „Plan Odnowy Miejscowości Sołectwo Komorniki na lata 2009-2015” 
29 marca 2009r odbyło się zebranie wiejskie, które podjęło równieŜ stosowną uchwałę w tej 
sprawie. 
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Rada Gminy porządek obrad XXXI sesji przyjęła ze zmianą z zaproponowaną przez 
Wójta Gminy. 
 

 
P u n k  t 4 

 
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

 
Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono radnych: 
1.Wolną Genowefę 
2.Podymę Zbigniewa 
3.Piśniaka Arkadiusza 
 
Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków Rada Gminy przyjęła 
 

 
P u n k t  5 

 
Informacja Wójta Gminy o działalności pomiędzy sesjami 

 
 

Wójt Gminy przedstawił informację o działalności pomiędzy sesjami /zał.Nr 1/ 
 
Dyskusja: 
Radny Majtyka -  mam pytanie odnośnie realizacji zadania Szlaku Bursztynowego. 
Chciałbym usłyszeć co będzie  wykonywane w Parafiach w ramach pozyskanych środków  na 
to zadanie. 
Wójt Gminy -  oficjalnych informacji nie mam. Wiem, Ŝe w Krzyworzece jest sprawa 
remontu dzwonnicy. 
Radny Podyma – remont dzwonnicy nie będzie wykonywany ze środków  Bursztynowego 
szlaku, teŜ unijnych ale innych. Wczoraj odbyło się spotkanie członków Rady Parafialnej  z p. 
Kędzią i podjęliśmy decyzję, Ŝe z  środków Bursztynowego Szlaku będzie remontowany 
kościół. MoŜemy otrzymać dotację w wysokości 75% kosztów zadania. Parafia musi 
zapewnić 25% kwoty, wykonać inwentaryzację, opracować kosztorys itd. Do 15 maja musi 
być złoŜony wniosek. 
Wójt Gminy – RównieŜ w Mokrsku w ramach Bursztynowego Szlaku ma  być remontowany 
kościół. Jest równieŜ ujęty kościół w OŜarowie, ale co będzie robione nie wiem. 
Bursztynowy szlak składa się z kilku osi. Jest oś kościelna, drogowa, turystyczna i kaŜda z 
tych osi ma określoną kwotę do wykorzystania. Jeśli chodzi o czas realizacji Bursztynowego 
szlaku, to obejmuje on lata 2009-2014. Na rok bieŜący zaplanowana jest kwota 50.916zł a na 
rok przyszły  345.974 zł. 
Radna Grześlak -  chciałam się zapytać o spotkanie, które jest dzisiaj w Wieruszowie na temat 
dróg. Czy realizowane byłyby jeszcze  inne zadania przy drodze Wieluń-Bolesławiec  niŜ te, 
które zostały przyjęte przez Powiat Wieluński w ramach Inicjatyw Samorządowych.  
Wójt Gminy – droga, która przebiega przez naszą Gminę jest jedną z najbardziej obłoŜonych 
ruchem kołowym. We wszystkich miejscowościach, które znajdują się przy tej drodze jest coś 
do zrobienia. Ja i Wójt ze Skomlina zgłosiliśmy wniosek o przebudowę tej drogi. Powiat 
Wieluński trudno było przekonać aby tą drogę uwzględnić w planach inwestycyjnych. 
Zareagował natomiast Powiat Wieruszowski i zorganizował spotkanie.  JeŜeli wniosek 
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przejdzie połowę środków daje Wojewoda,  a drugą połowę właściciel drogi. W ramach 
inicjatyw samorządowych    25% całości moŜe dołoŜyć gminajako inicjatywy samorządowe.  
Aby zadanie mogło być realizowane Powiat Wieluński musiałby wyrazić zgodę, a Gmina 
posiadać środki w budŜecie.  
Radny Szaniec – co zostało ustalone w sprawie schroniska dla psów. 
Wójt Gminy- jeśli chodzi o budowę schroniska, Gmina Wieluń ma przygotowaną koncepcję. 
Schronisko ma być budowane przy ul.Granicznej. Aby mogły inne Gminy korzystać z tego 
schroniska powinny partycypować w kosztach budowy i później jego utrzymania.. Gdy 
będzie opracowany projekt zostaną określone koszty i proporcjonalnie do ilości  mieszkańców 
zostaną ustalone koszty dla kaŜdej z gmin. Na dzień dzisiejszy kwota jest nie znana. Ma być 
przygotowana przez Urząd Miasta symulacja kosztów. 
Radna Strózik – czy w ramach Bursztynowego szlaku nie moŜe być wybudowany chodnik od 
cmentarza w Krzyworzece w kierunku Mokrska. 
Wójt Gminy -  Do Bursztynowego Szlaku dziś nie moŜna juŜ nic dołoŜyć. Obecnie moŜna 
byłoby budowę chodnika na tym odcinku włączyć do Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg, z tym, Ŝe powiat musi przygotować dokumentację projektową i mieć środki na 
realizację zadania. 
Radna Gładysz -  Jest zgoda Kurii na sprzedaŜ działki w Komornikach. Czy Gmina kupi tą 
działkę oraz jaka jest jej wielkość. 
Wójt Gminy -  jest to działka o pow.1,58ha, wartość szacunkowa  wynosi 71 tys. zł. JeŜeli 
znajdą się pieniądze w budŜecie, moŜna ją nabyć. 
Sołtys Szkudlarek – pan Wójt był na spotkaniu w sprawie budowy schroniska dla psów. Jakie 
koszty ponosiłaby koszty Gmina przy budowie schroniska. 
Rozmawiałem na spotkaniu Izby Rolniczej z Wójtem ze Skomlina, który przedstawił jak 
rozwiązać problem bezpańskich  psów w gminie. KaŜdy pies powinien mieć obroŜę z 
numerem gospodarstwa. W przypadku wałęsających się psów wiadomo byłoby czyj jest  pies. 
Koszty umieszczenia w schronisku psa ponosiłby właściciel, a nie Gmina. 
Wójt Gminy – co będzie jeśli pies nie będzie miał obroŜy? 
Sołtys Szkudlarek – powinna być ewidencja psów w gminie. Jeśli wszyscy Wójtowie z 
powiatu Wieluńskiego podjęliby decyzje, Ŝe kaŜdy pies ma mieć obroŜę z numerem 
gospodarstwa, to bezpańskich psów nie byłoby wcale, albo b.mało. UwaŜam, Ŝe w 80% 
problem byłby rozwiązany. 
Radna Gładysz – rozwiązanie jest dobre, ale co z psami, które nie mają obroŜy i się wałęsają. 
Ja miałem taki przypadek, Ŝe ktoś podrzucił psa do mojej pracy. 
Pani Przewodnicząca – na pewno wszystkie spostrzeŜenia są dobre. Temat jest trudny. Nawet 
gdyby psy miały obroŜe czy czipy, to urodzą się nowe. Ilość ich będzie się zwiększać.  Na 
pewno problem wałęsających psów jest i musimy dyskutować jak go rozwiązać. 
Radny Szaniec -   18 marca  br autobus  podjechał pod szkołę w Mokrsku i zabrał tylko 7 
dzieci, resztę zostawił. 
Wójt Gminy – sprawa jest mi znana. Interweniowaliśmy od razu  w PKS-ie. Tłumaczono się, 
Ŝe był nowy dyspozytor i wysłał za mały autobus.  Oprócz rozmowy wysłaliśmy jeszcze 
pismo, Ŝe nie Ŝyczymy sobie aby podobna sytuacja się powtórzyła. Interwencja była ze strony 
Gminy oraz Dyrektora Gimnazjum. 
 
PoniewaŜ więcej zapytań nie było, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem, kto jest 
za przyjęciem informacji przedstawionej przez Wójta Gminy. 
 
Rada Gminy przedstawioną informację przyjęła do akceptującej wiadomości. 
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P u n k t  6 

 
Sprawozdanie z przebiegu zebrań wiejskich 

 
 

Przewodnicząca Rady - Sprawozdanie było przedstawione na posiedzeniu komisji. Zgłoszone 
uwagi radnych zostały uwzględnione. 
Wójt Gminy – przedstawił naniesione poprawki do wykazu wniosków zgłoszonych na 
zebraniach wiejskich. /dot. wniosków z zebrania w OŜarowie, Mokrsku I, Krzyworzece/ 
/sprawozdanie z przebiegu zebrań wiejskich  stanowi załącznik nr 2 do protokółu/ 
PoniewaŜ więcej uwag nie było, Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie, kto jest za 
przyjęciem sprawozdania. 
 
Sprawozdanie z przebiegu zebrań wiejskich zostało przyjęte jednogłośnie. 
 
 
 

P u n k t  7 
 

Sprawozdanie z realizacji: 
 

a/ Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi za rok 2008 
 
Przewodnicząca Rady – sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi było przedstawione na posiedzeniu komisji. W związku z tym proszę o 
przedstawienie opinii Komisji. 
/Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi stanowi 
załącznik Nr 3 do protokółu/ 
Radna Grześlak – w dniu 24 marca odbyło się wspólne posiedzenie komisji. Komisje 
wyraziły pozytywną opinię w sprawie realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi  w roku 2008. 
 
Uwag ani zapytań do sprawozdania nie było. 
 
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi za rok 2008 Rada 
Gminy przyjęła jednogłośnie.   
 
 
b/ Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2008 
 
Przewodnicząca Rady – sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii było przedstawione na posiedzeniu komisji. W związku z tym proszę o 
przedstawienie opinii Komisji. 
Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2008 
stanowi załącznik Nr 4 
Radna Grześlak – w dniu 24 marca odbyło się wspólne posiedzenie komisji. Komisje 
wyraziły pozytywną opinię w sprawie realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii  w roku 2008. 
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Uwag ani zapytań do sprawozdania nie było. 
 
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2008 Rada Gminy 
przyjęła jednogłośnie.   
c/ Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi 
działalność poŜytku publicznego 

 
 
Przewodnicząca Rady – sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi prowadzącymi działalność poŜytku publicznego było przedstawione na 
posiedzeniu komisji. W związku z tym proszę o przedstawienie opinii Komisji. 
/sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi stanowi 
załącznik nr 5 do protokółu/ 
Radna Grześlak – w dniu 24 marca odbyło się wspólne posiedzenie komisji. Komisje 
wyraziły pozytywną opinię w sprawie Realizacji programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi prowadzącymi działalność poŜytku publicznego. 
 
Uwag ani zapytań do sprawozdania nie było. 
 
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi 
działalność poŜytku publicznego Rada Gminy przyjęła jednogłośnie.   
 

 
 
 

P u n  k t  8 
 

Podjęcie uchwał w sprawie: 
 

a/ ustalenia minimalnej stawki czynszu najmu za lokale uŜytkowe 
 
Przewodnicząca Rady – materiały radni otrzymali. Temat był dyskutowany na posiedzeniu 
komisji. W związku z tym proszę o przedstawienie opinii Komisji. 
Radna Grześlak – przedstawiła zbiorczą opinię komisji /zał.Nr 6/ 
 

D y s k u s j a: 
Radny Majtyka -  radni dyskutowali na posiedzeniu komisji w sprawie stawek, temat jest im 
znamy. PoniewaŜ w sesji uczestniczą sołtysi proponuję aby pani inspektor podała jakie są 
propozycje stawek na rok 2009. 
Pani Zgondek Karolina- W związku ze wzrostem kosztów utrzymania oraz planowanymi 
remontami budynków komunalnych proponuje się zwiększyć stawki czynszu za lokale 
uŜytkowe o wzrost inflacji przyjęty przy ustalaniu budŜetu na 2009r tj.o 2,9%. 
Stawki, które dotychczas obowiązywały wynosiły: 
- za lokale nie związane z działalnością gospodarczą /garaŜe/ - 1,74 zł za 1 m2 

- za lokale wynajmowane pod działalność gospodarczą, wyposaŜone z instalację energii 
   elektrycznej – 3,85 zł  za 1 m2 

- za lokale wyposaŜone w instalację energii elektrycznej i wodociągowej 4,45 zł za 1 m2 

- za lokale wyposaŜone w instalację energii elektrycznej i wodociągowej, centralne 
  ogrzewanie i ciepłą wodę 9,82 zł za 1 m2 

Są to kwoty netto. 
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Po podwyŜce o 2,9% stawki będą wynosić: 
- 1,79 zł za lokale nie związane z działalnością gospodarczą / wzrost o 5 gr na 1 m2/ 
- 3,96 zł  za lokale wynajmowane pod działalność gospodarczą wyposaŜone w instalację 
   energii elektrycznej / wzrost o 11 gr/ 
- 4,58 zł za lokale wyposaŜone w instalację energii elektrycznej i wodociągowej, /wzrost o 13 
   gr/ 
- 10,10 zł za lokale uŜytkowe wyposaŜone w instalację energii elektrycznej i wodociągowej, 
   centralne ogrzewanie i ciepłą wodę. /wzrost o 28 gr/ 
 
Radny Szaniec – czy my dokładamy do remontów mieszkań gdzie mieszkają nasi lokatorzy? 
Wójt Gminy – na sesji dyskutujemy nad stawkami lokali uŜytkowych, które są w gestii Rady 
Gminy. Wysokość stawek  lokali mieszkalnych ustala Wójt Gminy.  
Staramy się nie dokładać „nic”. Jeśli chodzi o budynek komunalny w Mokrsku /ośrodek 
zdrowia/ to tzw. czynsze zyskowne nie pokrywają kosztów  i  cały czas dokładamy. Wszystko 
po woli się dekapitalizuje, bo nie przeznaczamy  środków na modernizacje budynków. 
Podobna sytuacja jest z ośrodkiem zdrowia w OŜarowie.  
 
PoniewaŜ więcej zapytań ani uwag nie było, Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie 
projektu uchwały/zał. 7/ 
 
Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXXI/160/09 w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu najmu za 
lokale uŜytkowe przy 2 głosach wstrzymujących się. 
 
b/ udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wieluńskiego 
 
Wójt Gminy -  zgodnie z tym co było przedstawiane na komisjach, są 3 zadania dotyczące 
naszej gminy w ramach Inicjatyw Samorządowych: 
- remont chodnika w centralnej części miejscowości Mokrsko, 
- projekt na chodnik z kanalizacją deszczową w Mokrsku na odcinku od „Piekła” w stronę 
   Skomlina 
- dokończenie budowy chodnika, który był realizowany przez ostatnie 3 lata w Mokrsku II 
   Kolonia . 
Łączna kwota dofinansowania tych 3 zadań, to kwota 115 tys.zł.. 
 
Radna Grześlak – przedstawiła zbiorczą opinię komisji. /zał.Nr 8/ 
 
PoniewaŜ  uwag ani zapytań nie było, Przewodnicząca Rady poprosiła Komisję Uchwał i 
Wniosków o przedstawienie projektu uchwały /zał.Nr 9/ 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę  Nr XXXI/161/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu Wieluńskiego 
 
 
c/zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku 
 
Głos zabrała pani Rzeźnik Agata -  Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku. 
Pani Kierownik GPB w Mokrsku wnioskowała o likwidację punktów bibliotecznych w 
miejscowości Słupsko i Jasna Góra, poniewaŜ ich udział w ogólnej liczbie wypoŜyczeń jest 
niewielki. Być moŜe dawniej punkty spełniały jakąś rolę. W punktach jest mało ksiąŜek i ktoś 
kto chce wypoŜyczyć ksiązki przyjeŜdŜa i tak do biblioteki, poniewaŜ nie wypoŜyczamy 
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ksiąŜek wartościowych, z których moŜna skorzystać na miejscu.  W punktach były ksiąŜki 
tylko popularne, do czytania. Bardzo niewielka osób korzystała z punktów i była mała ilość 
wypoŜyczeń. Likwidując punkty zaoszczędzimy 4 tys.zł, które moŜemy np. przeznaczyć na 
zakup nowych ksiąŜek. Na zebraniu wiejskim mieszkańcy wyrazili zgodę na likwidacje 
punktów. 
Radna Grześlak – przedstawiła opinię zbiorczą Komisji / zał.Nr 10/ 
Dyskusja: 

Radna Gładysz – likwidowane są 2 punkty biblioteczne w Słupsku i Jasnej Górze. My 
chcieliśmy aby taki punkt biblioteczny powstał w Chotowie w Szkole Podstawowej. Czy w 
tej sprawie była prowadzona juŜ rozmowa z panią Dyrektor szkoły. 
Pani Rzeźnik – była wstępna rozmowa z panią Dyrektor, która stwierdziła, Ŝe punkt 
biblioteczny moŜe być w szkole, ale musi być osoba, która prowadziłaby wypoŜyczanie 
ksiąŜek.  
Radna Gładysz – czy z nauczycieli nikt nie wyraził chęci. JeŜeli znalazłaby się chętna osoba, 
czy  punkt biblioteczny  mógłby powstać w Chotowie. 
Pani Rzeźnik – uwaŜam Ŝe tak, pod warunkiem, Ŝe będzie osoba, która podejmie się 
prowadzenia takiego punktu. 
Radny Szaniec – czy w szkole jest biblioteka szkolna. Jeśli jest, to nie widzę przeszkód aby 
przejąć parę ksiąŜek z Biblioteki z Mokrska. 
Pani Rzeźnik – sprawa jest do uzgodnienia. Pytanie tylko, czy istnieje potrzeba, aby punkt 
biblioteczny powstał w Chotowie. 
Wójt Gminy – Proponuję aby pani Kierownik GBP uzgodniła z Dyrektorem Szkoły na jakich 
zasadach miałby działać punkt biblioteczny w Szkole w Chotowie /czy jest potrzeba 
uruchomienia punktu, czy jest osoba , która się tym zajmie i za jakie pieniądze/ 
PoniewaŜ więcej pytań nie było, Przewodnicząca Rady poprosiła Komisję Uchwał i 
Wniosków o przedstawienie projektu uchwały /zał.Nr 11/ 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXXI/162/09 w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Mokrsku. 
 
d/ zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Sołectwo Komorniki na lata 2009-2015 
 
 Wójt Gminy – Jak juŜ wcześniej mówiłem tytuł uchwały podjętej wcześniej na zebraniu 
wiejskim i później przez Radę Gminy  jest nie fortunny dla komórki sprawdzającej wniosek o 
przyznanie środków unijnych. Istnieje niespójność nazwy dokumentu z tytułem uchwały. 
Chodzi o wykreślenie  z tytułu uchwały słowa „dla”, poniewaŜ tytuł zatwierdzanego 
dokumentu brzmi „Plan Odnowy Miejscowości Sołectwo Komorniki na lata 2009-2015” 
Wczoraj odbyło się zebranie wiejskie. Mieszkańcy licznie się stawili i przegłosowali zmianę. 
Jest prośba aby Rada Gminy równieŜ podjęła taką uchwałę. 
Dyskusja 

Radna Grześlak – uchwała w sprawie Planu Odnowy Miejscowości dla sołectwa Komorniki 
była juŜ głosowana. Radni z Mokrska głosowali przeciwko. PoniewaŜ są róŜne  głosy, 
chciałam powiedzieć, Ŝe radni, którzy głosowali przeciwko, dlatego tak głosowali poniewaŜ 
było to zrobione zaocznie. Nie jesteśmy przeciwni  Komornikom. Proszę nas źle nie 
zrozumieć, ale uwaŜamy Ŝe wspólnie powinno być ustalane gdzie,  co i kiedy będzie robione. 
Dzisiaj równieŜ będę głosowała podobnie jak poprzednio. 
Radny Mielczarek – Chcę  wyjaśnić, Ŝe  głosując przeciwko, nie chodziło  mi o pieniądze, 
które Komorniki mają otrzymać. Ja proponowałem inną lokalizacje świetlicy. Pierwsza 
propozycja przy remizie OSP, druga  przy szkole /rozbudowa przedszkola i na piętrze 
świetlica/.  Inwestowanie pieniędzy w ten budynek komunalny, moim zdaniem  to wyrzucenie 
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ich w błoto.  Jeździliśmy z komisją i wizytowaliśmy placówki oświatowe i zawsze był  
podnoszony problem  w Komornikach, Ŝe przedszkole jest za małe.  
Taniej nawet byłoby wybudowanie nowego budynku niŜ remontowanie starego.  
Sołtys  Szkudlarek –  radni z Mokrska są wybrani na teren Mokrska i proszę przyjrzeć się 
swojej miejscowości i działaniom tam podejmowanym. 
UwaŜam, Ŝe tłumaczenia  dlaczego byli przeciw, nie jest usprawiedliwieniem. 
Radny Majtyka -  ja równieŜ uwaŜam, Ŝe lepiej było dobudować pomieszczenia na świetlicę 
przy szkole lub remizie.   
Twierdzenie , Ŝe kompetencje radnego ograniczają się tylko do danej  miejscowości jest 
błędne.  Radny powinien mieć wgląd na teren całej gminy. Pieniądze nie są tylko z Komornik 
czy z OŜarowa. Są to nasze wspólne pieniądze, które musimy rozsądnie dzielić. 
Radna Grześlak – radny odpowiada za budŜet całej gminy.  Powinien mieć swoje zdanie, a 
nie ślepo podnosić rękę . To co myśli powinien mówić głośno, a nie poza sesją. 
Ja nikomu nie zabraniam jak ma głosować. 
Przewodnicząca Rady – w Planie Odnowy Miejscowości nie chodzi o sam budynek 
komunalny. Ma być zrobiony parking przed kościołem, chodnik przy nowo wykonanej drodze 
oraz parking przy szkole. 
Na dzisiejszej sesji mamy podjąć uchwałę, w której chodzi o wykreślenie słowa „dla”  w 
tytule uchwały Nr XXX/154/09 podjętej na sesji w dniu 2 marca br 
 
PoniewaŜ więcej uwag nie było, Przewodnicząca Rady poprosiła Komisję Uchwał i 
Wniosków o przedstawienie projektu uchwały /zał.Nr 12/ 
 
Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXXI/163/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 
sołectwo Komorniki na lata 2009-2015 przy  2 głosach  przeciw i 1 głosie wstrzymującym się. 
 
  
 
 

P u n k t  9 
 

Zmiany w budŜecie gminy na 2009 r 
 
Głos zabrała pani  Renata Nagła  Skarbnik Gminy 
Zmiany w budŜecie na 2009r  dotyczą: 
I.zwiększenia planu dochodów: 
  - w dziale 758 – RoŜne rozliczenia finansowe 

      zwiększa się o 100 tys.zł dochody juŜ ponadplanowo wykonane /nie były planowane/. Jest 
      to zwrot podatku VAT za rok 2008. Jest on odliczony od budowy kanalizacji w 
      miejscowości Mokrsko. 
  -   dział 801- Oświata i Wychowanie 

     zwiększa się o 42.341,87 zł. Jest to dotacja  w ramach działania   Kapitał   Ludzki, na 
    realizację projektu „Wiejski lider szansą na aktywizację gminy Mokrsko”. 
- w  dziale 852 – Pomoc społeczna 

  Zwiększa się dochody o 18.575,00 zł. Są to środki z PEFRON na realizację obszaru  
  A  pilotaŜowego programu „Uczeń na wsi” – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez 
  osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” 
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

   Dochody zwiększa się o 32.506 zł. Jest to dotacja celowa z budŜetu państwa na realizację 
   zadań własnych gminy. Dotyczy ona stypendiów jako pomocy materialnej dla uczniów. 
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W sumie dochody zwiększa się o 192.422,87 zł. 
 
II.W ślad za zwiększeniem dochodów zwiększa się równieŜ wydatki: 
- w dziale 750- Administracja publiczna 

   zwiększa się wydatki o 100.000 zł. Są to wydatki bieŜące – składka za lata 2004-2008 jaką 
   musimy zapłacić dla PEFRON-u od pracowników zatrudnionych w tym okresie w Urzędzie 
   Gminy. 
- w dziale 801- Oświata i wychowanie 

   zwiększa się wydatki  o 42.341,87 zł. Są to wydatki przeznaczone na realizację projektu  
   „Wiejski    lider szansą na aktywizację gminy Mokrsko” 
- w dziale 852-Pomoc społeczna 

  Zwiększa się wydatki o 18.575 zł. Są to wydatki na pomoc w dokształcaniu, zdobywaniu  
  wiedzy przez osoby niepełnosprawne. 
- w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza  

  Zwiększa się wydatki o 31.506 zł. Jest to dotacja na pomoc materialną dla uczniów. 
 
III. Proponuje się równieŜ dokonać przeniesień w planie wydatków między działami i 
rozdziałami . Przeniesienia te dotyczą podziału środków jakie były do dyspozycji rad 
sołeckich, które były w rezerwie budŜetowej / jest to kwota 82.295 zł/  jak równieŜ 
przeniesień między wydatkami majątkowymi. 
- w dziale 600 –Transport i łączność 

   zwiększa się wydatki bieŜące o 34.369 zł. Są to środki przeznaczone przez Rady Sołeckie 
   na drogownictwo. 
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

    Zwiększa się wydatki o 13.748 zł. Są to  równieŜ środki Rad Sołeckich przeznaczone na 
    wydatki w tym dziale. 
    Ponadto zmniejsza się wydatki w tym dziale o 31.323 zł. Dotyczy to wydatków 
    majątkowych, zadanie Budowa i termomodernizacja budynku komunalnego w OŜarowie,    
-  w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 

   Środki Rad Sołeckich to kwota 18.470 zł. Natomiast przeklasyfikowanie wydatków z 
   bieŜących na majątkowe to kwota 16.000 zł, dotyczy zadania  „Modernizacja budynku 
   komunalnego tj. Domu Ludowo-StraŜackiego w miejscowości Słupsko,  
- w dziale 758 – RóŜne rozliczenia 

  Zmniejsza się Rezerwy ogólne i celowe  o 82.295 zł. Są to środki Rad Sołeckich. 
- w dziale 801- Oświata i wychowanie 

  Zwiększa się wydatki ogółem o 36.879 zł, w tym 3.496 zł są to wydatki bieŜące jakie 
   przeznaczyły Rady Sołeckie na ten dział. Wydatki majątkowe dotyczą zwiększenia o 31.323 
   zł wydatków na  zadanie:  Rozbudowa budynku szkolnego w miejscowości Mokrsko – etap 
   I.” 
  W rozdziale Przedszkola zwiększa się wydatki o 2000zł. 
- w dziale 852 – Pomoc Społeczna 

   Zwiększa się wydatki bieŜące  o 1212 zł. Są to środki Rad Sołeckich na doŜywianie dzieci 
   w  szkole. 
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

   Zwiększa się wydatki o 9.000 zł. Są to równieŜ środki rad sołeckich. 
  Ogółem przeniesienia to kwota 129.618 zł. 
 
IV. W związku dokonanymi zmianami  dokonuje się zmian w uchwale budŜetowej z dnia 2 
marca 2009r, i tak: 
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1.w załączniku – Wykaz inwestycji gminnych i zakupów inwestycyjnych realizowanych w 
   roku 2009 
 - poz.7 Przebudowa i termomodernizacja budynku komunalnego w OŜarowie nr1, była kwota 
   50.000 zł, zmniejszamy ją o 31.323 zł. Aktualna kwota to 18.677 zł. 
- poz.14  była rozbudowa budynku szkolnego w miejscowości Mokrsko – etap II      kwota 
   87.500 zł,  oraz poz.15 – wymiana pieca co w budynku szkolnym w Mokrsku    104.677 zł. 
  Te dwie sumy i    zabraną kwotę z budynku w OŜarowie 31.323 zł    przeznaczamy na 
  rozbudowę budynku    szkolnego w miejscowości Mokrsko – etap I    /kwota 223.500 zł/. 
  Jest to nasz wkład  własny na realizację tego zadania. Wartość całkowita   zadania wynosi 
  1.519  tys.zł. W roku 2007 wydatkowaliśmy 29.400 zł  na wykonanie    dokumentacji. 
   Zadanie to wprowadzamy poniewaŜ jest na liście rankingowej do otrzymania środków 
   unijnych.  
- dodaje się poz.29 – zakup agregatu prądotwórczego . Jest to zadanie realizowane z środków 
   GFOŚiGW. – kwota 40.000 zł. 
    W związku z tym ulega zmianie Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu 
    Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009. W poprzednim planie nie było 
    wydatków inwestycyjnych, cała kwota była w wydatkach bieŜących. 
2.załącznik Nr 3 do projektu uchwały stanowią Środki do dyspozycji samorządu 
   mieszkańców wsi na 2009 rok. /Treść załącznika pani Skarbnik odczytała./ 
3.W związku z tym, Ŝe przystąpiliśmy do realizacji programów w ramach działania Kapitał 
   Ludzki, niezbędnym załącznikiem do uchwały budŜetowej jest załącznik  - Wydatki na 
   programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i 
   Funduszu Spójności,  
4.W § 2 projektu uchwały upowaŜnia się Wójta do zaciągania zobowiązań na finansowanie 
   wydatków na  wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze 
   środków Unii Europejskiej  lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości 
   określonej w załącznikach. Nr 14  /limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne / i 
   Nr 15 /wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii europejskiej/ 
V. Paragraf 3 projektu uchwały dotyczy zmiany rezerwy budŜetowej . 
     Po zmianach rezerwa ogólna wynosi 160.000 zł, natomiast rezerwa celowa z 
     przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe wynosi 15.000 zł. 
 
Dyskusja: 

Radny Majtyka – została zmniejszona kwota na modernizację budynku komunalnego w 
OŜarowie nr 1. Kiedy powrócimy ponownie do tematu. 
Wójt Gminy – Do sprawy musimy powrócić poniewaŜ  inaczej nie będzie wykonana apteka. 
Na dzień obecny nie mamy wolnych środków w budŜecie. Nie mamy Ŝadnego jeszcze 
rozstrzygniętego przetargu i musieliśmy na jakiś okres zabrać środki. Projekt na 
termomodernizację budynku jest przygotowywany, kwota jest zabezpieczona w budŜecie. Na 
wykonanie tego zadania w pewnym okresie będziemy musieli brakującą kwotę dołoŜyć. 
Podobnie nie dodajemy na dzień obecny  kwoty, która była przesunięta z zakupu samochodu 
dla OSP OŜarów na Bursztynowy szlak.  
Pierwszy przetarg  na drogi będzie znany dopiero 2 kwietnia, kolejny na opracowanie 
dokumentacji na budowę kanalizacji w Krzyworzece będzie rozstrzygnięty około 20 kwietnia. 
Po przetargach znane będą koszty zadania, z tym, Ŝe w pierwszej kolejności musimy dołoŜyć 
środki do zamknięcia wysypiska i likwidacji dzikich wysypisk, aby przygotować się do 
złoŜenia wniosków. 
Radny Szaniec – była potrzeba dołoŜenia pieniędzy do rozbudowy szkoły w Mokrsku i my to 
rozumiemy. Nie chcielibyśmy tylko, aby w przyszłości nie było wymówek, Ŝe znów dajemy 
pieniądze na ośrodek w OŜarowie.  
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Wójt Gminy – chciałbym równieŜ zaznaczyć, Ŝe niektóre z zadań które znalazły się  w 
budŜecie są niedowartościowane np.Bursztynowy szlak, droga przy muzeum. Dopóki nie 
mamy umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim na zadanie, to pieniądze wirtualnie są 
tylko po naszej stronie, wpływają  na nasze zadłuŜenie i deficyt. 
Zadanie dot. rozbudowy Szkoły w Mokrsku musi być zakończone do końca roku, gdyŜ tak 
wpisaliśmy we wniosku. W kwocie 1.490 tys. zł  około 90 tys.zł jest  środków na 
wyposaŜenia /meble, sprzęt elektroniczny/. 
Radny Mielczarek  w poz.23 załącznika inwestycyjnego jest likwidacja dzikich wysypisk . 
Czy będzie to wykonywała firma wyłoniona z przetargu,  czy ekipa własna. 
Wójt Gminy –   śmieci moŜe wozić tylko firma specjalistyczna, która posiada odpowiedni 
sprzęt i ma pozwolenie. Na zamknięcie wysypiska chcemy złoŜyć wniosek do RPO, 
natomiast na likwidację dzikich wysypisk raczej nie będzie moŜna złoŜyć wniosku. Kwota 
213.000 zł na likwidację dzikich wysypisk jest za mała, powinna być 270 tys.zł, a na 
zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów powinniśmy  mieć 384.000 zł. W budŜecie 
nie jest teŜ uwzględniona kwota jaką będziemy musieli odprowadzić do Urzędu 
Marszałkowskiego. 
Na likwidację dzikich wysypisk oraz zamknięcie składowiska odpadów będzie ogłoszony 
przetarg składający się z dwóch części. 
Radny Majtyka – rozumiem, Ŝe w maju  pieniądze powinny powrócić do OŜarowa, będzie juŜ 
po przetargach. 
Wójt Gminy – wszyscy uwaŜają, Ŝe po przetargach kwoty będą niŜsze. Na dzień dzisiejszy 
nie mogę powiedzieć , Ŝe tak będzie. 
Radny Szaniec – UwaŜam, Ŝe kwota 100 zł od tony za wywóz śmieci na wysypisko do 
Skomlina  jest wysoka. Nikt nie będzie chciał wozić śmieci na wysypisko. Śmieci będą leŜeć 
w lasach i rowach.  
Sołtys Czart -   we wrześniu w Chotowie powstał młodzieŜowy zespół wokalny przy Szkole 
Podstawowej. 1000 zł z Rady Sołeckiej było przeznaczone na stroje i potrzeby zespołu. Czy 
ta kwota jest uwzględniona w budŜecie. Nie chciałabym aby te pieniądze zostały zabrane na 
inny cel. 
Pani Skarbnik – omawiając podział środków rad sołeckich mówiłam, Ŝe 1000 zł z Chotowa 
jest w dziale 801-Oświata i Wychowanie z przeznaczeniem na zakup strojów dla zespołu  
młodzieŜowego. 
Przewodnicząca Rady -  czy kwota 223.500 jest to kwota  wystarczająca na ten moment na 
rozbudowę budynku szkolnego w Mokrsku 
Pani Skarbnik –  kwota 223.500zł jest  to nasz wkład własny, obowiązujący i wynikający ze 
złoŜonego wniosku. 
Przewodnicząca Rady  - Jestem za tym, aby te zadania, na które moŜemy pozyskać środki 
pomocowe, niezaleŜnie której miejscowości dotyczą, były realizowane. Czy kwota 223.500 
jest wystarczająca, aby wniosek nasz nie został wycofany. 
Wójt Gminy – mając dokument - listę rankingową , która mówi, Ŝe mamy dofinansowanie do 
zadania oraz zabezpieczoną kwotę 223.500 zł moŜemy ogłosić przetarg. Cała kwota zostanie 
wpisana kiedy będą juŜ wymagane  płatności. Na dzień dzisiejszy nie ma takiej konieczności. 
Przewodnicząca Rady  -  wszyscy liczymy, Ŝe wartości przetargowe będą duŜo niŜsze od 
kosztorysowych. Pierwsze  zadania mogą być tańsze, ale jak braknie wykonawców na naszym 
terenie moŜe być róŜnie. NaleŜałoby w miarę moŜliwości jak najprędzej ogłaszać przetargi, 
aby udało się uzyskać duŜo niŜsze ceny.  
Radna Gładysz -   na rewaloryzację parku w Chotowie jest zaplanowana kwota 10.000 zł. Na 
co konkretnie jest przeznaczona. Czy  będą prowadzone jeszcze jakieś prace związane z 
oczyszczaniem terenu. 
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Wójt Gminy -  kwota jest przeznaczona na opracowanie  projektu. NajwaŜniejszą sprawą jest 
utrzymanie w czystości  terenu po SKR. Bardzo duŜym kosztem w projekcie jest rozbiórka 
znajdującego się na tym placu budynku  /ok.70tys.zł./. 
Prace w parku w Chotowie będą prowadzone na tej samej zasadzie jak  w Mokrsku. 
Pragnę równieŜ poinformować, iŜ do wykazu inwestycji został wprowadzony punkt 13 – 
Modernizacja budynku komunalnego Domu Ludowo-StraŜackiego w miejscowości Słupsko. 
Na to zadanie chcemy przygotować wniosek i pozyskać środki w ramach Lokalnej Grupy 
Działania. 
 
PoniewaŜ więcej zapytań ani uwag nie było, Przewodnicząca Rady poprosiła Komisję 
Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu uchwały /zał.Nr 13/ 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXXI/164/09 w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 
rok 

 
 
 

Pu n k t  10 
 

Interpelacje, zapytania i wolne wnioski 
 

Wójt Gminy – przedstawił informację o realizacji interpelacji zgłoszonych na poprzedniej 
sesji 
 
Do udzielonych odpowiedzi radni nie wnieśli uwag. 
 
Pani Przewodnicząca – do kiedy jest czynne wysypisko śmieci. 
Wójt Gminy -  powinno być do 30 marca, ale termin został przedłuŜony o 1 m-c. 
Przewodnicząca Rady -  poniewaŜ na zebraniach wiejskich było podane, Ŝe wysypisko śmieci 
jest czynne do 30 marca, naleŜałoby wystosować powiadomienia do mieszkańców iŜ termin 
został przedłuŜony. Zima w tym roku była dość długa i porządki właściwie się dopiero 
zaczną. 
Sołtys Szkudlarek -  sołtysi otrzymali pismo z Urzędu Gminy, Ŝe wysypisko jest czynne do 30 
kwietnia. Taka informacja wisi u mnie na tablicy ogłoszeń.  
Wójt Gminy -  mieszkańcy  przez m-c mają jeszcze moŜliwość wywoŜenia śmieci bez 
ponoszenia opłaty. 
Później śmieci powinny być woŜone na inne wysypisko – do Skomlina a tam  będą  waŜone  i 
od kaŜdej tony będzie pobierana opłata 100 zł.  Jest to opłata jaką gmina musi odprowadzać 
do Urzędu Marszałkowskiego. Chcę powiedzieć, Ŝe śmieci nie segregowane będą kosztować 
coraz  więcej. 
Musimy starać się śmieci segregować. Poza tym w kaŜdym gospodarstwie powinien być kosz 
na śmieci.  
Radny Braliński – najpierw naleŜałoby postawić więcej pojemników do segregacji śmieci aby  
umoŜliwić społeczeństwu segregację. W niektórych miejscowościach jest brak pojemników 
do segregacji, drogi są nieprzejezdne aby Eko-region mógł dojechać i odebrać kosze. 
Radny Szaniec – ile gmina płaci miesięcznie za pojemniki do segregacji śmieci 
Wójt Gminy – 560 zł płacimy miesięcznie za kosze, które nie są nasze, na rok będzie to kwota  
ok. 60 tys.zł za 1 gniazdo. Za te które są nasze, płacimy 380 zł. 
Są to dość duŜe koszty. Planujemy ustawić jeszcze kilkanaście koszy do segregacji śmieci. 
Radna Strózik  
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-   Radni otrzymali materiały dotyczące wniosków zgłoszonych na zebraniach wiejskich oraz   
podział środków do dyspozycji samorządu wsi. 
Proponowałabym aby sołtysi równieŜ otrzymali podobne materiały.  
- drugą sprawą, którą chciałam przedstawić jest to pismo sołtysa i Rady Sołeckiej w sprawie 
połoŜenia dywanika   asfaltowego na drodze w Krzyworzece w kierunku Turowa - odcinek od 
asfaltu /łącznik   kolonia „Krajków „/  do końca drogi.  
Załącznikiem do tego pisma są podpisy mieszkańców. /Treść pisma została odczytana i 
przekazana Wójtowi Gminy oraz Radzie Gminy/ 
Radna Grześlak – Jutro ma być komisja objazdowa dróg. Prosiłabym aby jeszcze do świąt 
były zasypane dziury na drodze obok cmentarza w Mokrsku. Samochodem po tej drodze jest 
niemoŜliwe przejechać, jest wręcz tragicznie. 
Radna Wolna  - pan Bielak zgłosił się do mnie, /nie wiem czy ma rację/ aby przed 
wykonaniem drogi asfaltowej  w Krzyworzece wstawić w środek dreny odsączające poniewaŜ  
na odcinku od p.Bielaka do p. Pawlaka jest trzęsawisko. Jego zdaniem gdy będzie połoŜony 
asfalt moŜe pękać. 
Radna Gładysz –  w ub. roku zgłaszałam interpelację w sprawie ustawienia luster przy drodze 
powiatowej   w Chotowie przy  zjeździe od kaplicy przy kościele. Proboszcz pytał się mnie 
czy będą załoŜone. Jest bardzo niebezpiecznie przy wyjeździe na drogę poniewaŜ nic nie 
widać. Chciałam dzisiaj ponowić interpelację. 
Radny Szaniec  
- zwrócił się z zapytaniem jakie są koszty oświetlenia ulicznego całonocnego /jaka jest 
   róŜnica w kosztach pomiędzy oświetleniem całonocnym a  oświetleniem z przerwa nocną/. 
  Jeśli byłaby duŜa róŜnica to musielibyśmy się nad tym tematem zastanowić. Niektórzy 
  mówią, Ŝe jesteśmy bogaci poniewaŜ światło pali się całą noc. 
Radny Szkudlarek  
-  czy została naprawiona droga  do cmentarza w Komornikach. Na tej drodze były robione 
    wykopy i było duŜe zaniŜenie terenu. Pan Wójt mówił, Ŝe będzie interweniował w tej 
    sprawie do wykonawcy. 
-  Pan Zawadzki Stanisław z Kolonii prosił o dołoŜenie 1 rury na zjeździe na pole. Kupił 
   rozrzutnik do obornika i ma trudności z wyjazdem na drogę. U nas są rury na placu przy 
   remizie OSP. Jedną rurę moŜna byłoby zabrać i dołoŜyć na zjeździe do pola 
-  chciałbym ponowić  wniosek o postawienie znaków o ograniczeniu tonaŜu na drodze od 
    p.Szmigla w  stronę Pasternika i od kościoła w stronę szkoły oraz przez Kolonię w 
    Komornikach 
Sołtys Komor Danuta -  chciałam poprosić o napisanie kurend, poniewaŜ zgłaszają się do 
mnie mieszkańcy i mówią , Ŝe rowy zostały wyczyszczone a  przepusty są niedroŜne. Byłam 
kilka razy u właścicieli posesji i prosiłam o wyczyszczenie mostków. Moje uwagi nic nie 
dały. Prosiłabym  o wystosowanie  kurend do mieszkańców  o wyczyszczenie i udroŜnienie 
przepustów  pod zjazdami gospodarczymi do posesji oraz poinformowanie, iŜ w przypadku 
nie zastosowania się do zaleceń będą wyciągnięte konsekwencje na drodze administracyjnej. 
Pani Czart Wiesława  - zwróciła się o  wyjaśnienie, dlaczego Firma Eko-Region ma 
zróŜnicowane stawki za wywóz nieczystości. W ogłoszeniu zamieszczonym w „Kulisach 
Powiatu„ stawka za wywóz  śmieci  w gminie Pajęczno wynosi 11 zł netto , a dla naszej 
gminy ustalona stawka wynosi 12 zł netto.  
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P u n k t  11 
 

Zamknięcie obrad sesji 
 

 
Przewodnicząca rady stwierdziła wyczerpanie się porządku obrad, podziękowała  wszystkim 
za udział i następnie zamknęła obrady XXXI sesji Rady Gminy . 
 
 
Na dzisiejszej sesji zostały podjęte następujące uchwały stanowiące integralną część 
protokółu: 
- Nr XXXI/160/09 w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu najmu za lokale uŜytkowe, 
- Nr XXXI/161/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wieluńskiego, 
- Nr XXXI/162/09 w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku, 
- Nr XXXI/163/09 w sprawie zatwierdzenia  Planu Odnowy Miejscowości sołectwo 
  Komorniki na lata 2009-2015, 
- Nr XXXI/164/09 w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 rok 
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Na tym protokół zakończono i podpisano: 
 
 
Protokółowała:      Przewodnicząca Rady 
 
Ewa Jędrzejak               Sokół Sabina 
 
 
 
Protokół niniejszy obejmuje: 
1.Streszczenie przebiegu obrad sesji od strony 1 - 
2.Podjęte uchwały  
3.Załaczniki jak niŜej 
 
Lp Treść załącznika Ilość stron 
1. Informacja Wójta o działalności pomiędzy sesjami  
2. Sprawozdanie z przebiegu zebrań wiejskich 8 
3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu 

Przeciwdziałania Alkoholizmowi 
6 

4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2008 

1 

5. Sprawozdanie z współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami 
pozarządowymi w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i tradycji w roku 2008 

2 

6. Minimalnych stawek czynszu za lokale uŜytkowe 1 
7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia minimalnej stawki 

czynszu najmu za lokale uŜytkowe wraz z materiałami 
wyjaśniającymi 

2 

8. Opinia Komisji w sprawie udzielenia  pomocy finansowej dla 
Powiatu Wieluńskiego 

1 

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

 

10. Opinia Komisji w sprawie likwidacji punktów Bibliotecznych 
w Słupsku  i Jasnej Górze oraz zmiany Statutu Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Mokrsku 

1 

11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy 
Miejscowości sołectwo Komorniki na lata 2009-20015 

 

12. Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 
rok 
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