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P R O T O K Ó Ł  Nr XXXIII/09 
 

z sesji Rady Gminy Mokrsko odbytej w dniu 26 maja 2009r 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 - 15 
 
Radni Rady Gminy obecni na sesji: 
1.Braliński Zbigniew 
2.Gładysz Irena 
3.Grześlak GraŜyna 
4.Juszczak Jan 
5.Kmiecik Jan 
6.Majtyka Grzegorz 
7.Mielczarek Marek 
8.Piśniak Arkadiusz 
9.Podyma Zbigniew 
10.Rzepka Wiesław 
11.Słowik Zdzisław 
12.Sokół Sabina 
13.Strózik Teresa 
14.Szaniec Wojciech 
15.Wolna Genowefa 
 
Ponadto w sesji udział wzięli: 
1.Marek Kieler -  Członek Zarządu Powiatu Wieluńskiego 
2.Tomasz Kącki -  Wójt Gminy 
3.Renata Nagła -  Skarbnik Gminy 
4.Beata Marczak  -  Kierownik Referatu Zamówień, Funduszy, Działalności 
                                       Gospodarczej i Spraw Społecznych 
5.Cieślak Renata -  Kierownik GBP w Mokrsku 
6.Rzeźnik Agata - Bibliotekarz  GPB w Mokrsku 
7.Ciura ElŜbieta - sołtys sołectwa Mątewki 
8.Szajsner Beata - sołtys sołectwa Krzyworzeka II 
9.Szkudlarek Zbigniew – sołtys sołectwa Komorniki 
10.Ptak GraŜyna - sołtys sołectwa Jasna Góra 
11.Komor Danuta - sołtys sołectwa Mokrsko II 
12.Czart Wiesława - sołtys sołectwa Chotów 
 
Ogółem w obradach XXXIII sesji udział wzięło 27 osób. 

 
Porządek  obrad sesji: 

 
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 
2.Ustalenie porządku obrad 
3.Przyjęcie protokółu z XXXII sesji Rady Gminy 
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
5.Informacja Wójta Gminy o działalności pomiędzy sesjami 
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6.Zmiany w budŜecie gminy na 2009r 
7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wieluńskiego 
8.Interpelacje, zapytania i wolne wnioski 
9.Zamknięcie obrad sesji 
 

 
 

P u n k t 1 
 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 
 

Pani Sabina Sokół, Przewodnicząca Rady Gminy otworzyła XXXIII sesję i jednocześnie 
poinformowała, iŜ  sesja została zwołana na wniosek Wójta Gminy Mokrsko z dnia 18 maja 
2009r. Powitała wszystkich obecnych stwierdzając iŜ jest wymagane kworum radnych do 
podejmowania uchwał i wniosków. 
Następnie poprosiła wszystkich o powstanie. Dzisiejsza sesja odbywa się w przeddzień  Dnia 
Samorządowca. Mija 19 lat od zmian jakie nastąpiły w naszym państwie w związku z reformą 
ustrojową Państwa. W  roku 1990 powstały samorządy.  Ja, jak równieŜ niektórzy pracownicy 
gminy oraz radni tworzyliśmy wspólnie samorządy.  
Przed 90 rokiem gminy podlegały pod województwo. Obecnie gmina nie podlega 
Wojewodzie, ani powiatowi. Jest to samorządność, sami się rządzimy.  
Proszę o uczczenie minutą ciszy wszystkich zmarłych radnych naszej gminy.  
Wójt Gminy -  Tak jak powiedziała pani Przewodnicząca,  mija 19 lat od powstania 
samorządów. Byłem wspólnie z panią Przewodniczącą na uroczystej sesji poświeconej 
obchodom 10-lecia powstania samorządu powiatowego. Ja w tym okresie dorastałem.  Miło 
jest patrzeć obecnie na inną Polskę.  
Samorządność, o której mówiła pani Przewodnicząca jest wyzwaniem nie tylko dla mnie, ale 
całego Urzędu i równieŜ dla Was radnych. CięŜko się rządzi a jeszcze trudniej podejmuje 
decyzje. 
śyczyłbym abyśmy na 20-lecie istnienia samorządu mogli się pochwalić sprawami, które 
zostały juŜ wykonane jak równieŜ tymi, które na przyszłość wróŜą wiele dobrego dla naszego 
samorządu i Gminy Mokrsko. śyczę Wam przede wszystkim zdrowia oraz aby pieniądze na 
zadania, które dzisiaj przegłosujemy udało nam się nie tylko pozyskać, ale równieŜ dobrze 
wydać. 
Pani Przewodnicząca – Ŝyczyła wszystkim radnym przede wszystkim zdrowia, zadowolenia z 
wykonywania społecznej pracy, dobrze podjętych uchwał  i  zrozumienia wzajemnego. 
Przy okazji chciałam powiedzieć, Ŝe byliśmy z panem Wójtem w piątek na uroczystej sesji 
Rady Miejskiej  Wielunia oraz sesji Rady Powiatu. Otrzymaliśmy z rąk p.Starosty 
podziękowanie za wykonywaną pracę samorządowca. Wójt równieŜ wręczył Staroście mały 
upominek. 
Pan Marek Kieler – radny Rady Powiatu. Jutro jest obchodzony Dzień Samorządu 
Terytorialnego. Z tej okazji chciałbym Ŝyczyć Wam jak równieŜ sobie, aby wszystkie 
dokonania i trud włoŜony w pracę na rzecz  miejscowości  naszej gminy został zauwaŜony i 
doceniony przez nasze społeczeństwo. Poza tym Ŝyczę wszystkiego najlepszego, satysfakcji z 
wykonywanej funkcji, a pracownikom z wykonywanej pracy. 
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P u n k t  2 
 

Ustalenie porządku obrad 
 

Przewodnicząca Rady  - porządek obrad sesji został radnym przesłany łącznie z 
zaproszeniem. Czy do przesłanego porządku sesji są uwagi? 
Wójt Gminy -  otrzymaliście szanowni radni  materiały przekazane przez panią kierownik 
Gminnej Biblioteki dotyczące programu rozwoju bibliotek. Chciałbym abyśmy  w wolnych 
wnioskach omówili ten temat. 
 
Rada Gminy przedstawiony porządek obrad sesji z uwagą p.Wójta  przyjęła 
jednogłośnie. 
 
 

P u n k t 3 
 

Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji 
 

Protokół z ostatniej 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: 
- radną Wolną Genowefę 
- radnego Juszczaka Jana 
- radnego Podymę Zbigniewa 
 
Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków Rada Gminy przyjęła 

 
 

P u n k t   5 
 

Informacja Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej 
 

Wójt Gminy przedstawił informacje pomiędzy sesjami /informacja w załączeniu/ 
 
Dyskusja: 

Radny Majtyka – co dzieje się z apteką w OŜarowie, jakie są postępy w projektowaniu. 
Wójt Gminy – do  30 czerwca  ma być złoŜony projekt łącznie z pozwoleniem. Po tym 
terminie będziemy ogłaszać przetarg na znalezienie  kogoś kto podjąłby się prowadzenia  oraz 
drugi przetarg  na adaptację pomieszczeń w ośrodku zdrowia dla  potrzeb osób 
niepełnosprawnych.  UwaŜam,  Ŝe w tym roku apteka powinna być otwarta. Osoby chętne  na 
prowadzenie apteki są. 
Radny Piśniak -  na ostatniej sesji było kilka pomysłów dotyczących działek pod boisko 
sportowe w Mokrsku. Jak było w sprawozdaniu Wójta, te pomysły raczej upadają ze względu 
na opór społeczny.  Pan Wójt mówił aby udać się większą grupą do pana Kani w sprawie 
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odstąpienia działki. Z tego co mi wiadomo Pan Kania nie jest zainteresowany  tą działką. 
MoŜe potwierdzić to radna Grześlak, która przeprowadziła z nim rozmowę.  
Mieliśmy teŜ spotkanie z Radą Sołecką i podjęliśmy wniosek aby nie szukać juŜ innych 
rozwiązań i pod boisko przeznaczyć działkę gminną obok parku , którą obecnie dzierŜawi pan 
Kania. Według mojej opinii i równieŜ większej ilości osób  działka ta jest wystarczającą i 
odpowiednią do lokalizacji takiego obiektu. 
Na spotkaniu  z przedstawicielami zajmującymi się sportem mówiliśmy, Ŝe projekt będzie 
wykonywany.  
Prosiłbym radnych i pana Wójta aby lokalizacja i projekt  obiektu sportowego był tworzony 
na działce, która jest własnością gminy. 
Radna Grześlak  
– chciałam się odnieść do wypowiedzi radnego Piśniaka. Byłam równieŜ na spotkaniu z Radą 
Sołecką. Wszyscy obecni na zebraniu wyrazili opinię, Ŝe w  tym miejscu najbardziej zasadne 
byłoby budować boisko sportowe.  Ten obiekt bardzo pięknie komponowałby się z parkiem.  
Rozmawiałam z panem Kanią,  powiedział Ŝe temat zna, ale prosił jeszcze o czas do 
zastanowienia. JeŜeli nie ma Ŝadnego odzewu moŜna uznać, Ŝe nie wyraŜa zgody. 
-  pan Wójt  mówił w sprawozdaniu, Ŝe ubezpieczenie budynków będzie teraz  prowadziła 
firma brokerska. Czy jest ubezpieczony budynek w parku, który został przekazany Radzie 
Sołeckiej. 
Pani Skarbnik – budynek w parku w Mokrsku jest ubezpieczony. 
Wójt Gminy -  Staramy się ubezpieczać wszystko co być powinno ubezpieczone.  Analizując 
nasze ubezpieczenia i porównując oferty 2  firm brokerskich, okazuje się, Ŝe ubezpieczone 
mamy mienie ruchome, budynki, wyposaŜenie ale nie od wszystkiego, co moŜe się zdarzyć na 
naszym majątku zawarte  są ubezpieczenia. MoŜemy ubezpieczyć więcej, ale 
wiąŜe się to z tym, Ŝe składki oszacowane obecnie na około 36 tys.zł rocznie, mogą wzrosnąć. 
Gdybyśmy wszystko chcieli ubezpieczyć składka roczna wynosiłaby duŜo powyŜej 50 tys.zł. 
Naszym zamierzeniem jest ubezpieczenie wszystkiego, co wiąŜe się z odpowiedzialnością 
gminy. /boiska, place zabaw, drogi/. 
Radny Szaniec – czy drogi gminne będą równieŜ ubezpieczone? 
Wójt Gminy – Do tej pory nie mieliśmy takiego pakietu  ubezpieczenia OC ,  który 
odpowiadałby  takim potrzebom. 
Radny Szaniec – mówiąc o ubezpieczeniu dróg gminnych, mam na uwadze drogę obok 
szkoły , w której są postawione hydranty ppoŜ. Kto poniesie odpowiedzialność w razie 
wypadku.  
Wójt Gminy – zakres ubezpieczenia, który jest na majątku naleŜącym do gminy i będący w 
posiadaniu jednostek organizacyjnych moŜna poszerzyć. Będzie jednak nas to kosztowało.  
Radny Rzepka -  poruszana była na sesji   kilka razy  sprawa apteki w OŜarowie. Czy były 
przeprowadzone rozmowy z kimś, kto ewentualnie mógłby prowadzić aptekę. Czy są chętni? 
Jest to mały punkt, obrót będzie mały. Prowadzenie apteki  to biznes. Jeśli będzie się komuś 
opłacać to będzie prowadził działalność, jeśli nie, to chętnego nie znajdziemy. Będzie tak jak 
z poprzednimi właścicielami apteki 
Radny Szaniec – gdyby  apteka w OŜarowie funkcjonowała jak być powinno, to działałaby do 
tego czasu.  
Przewodnicząca Rady -  aptekę  powinien wyremontować ten, który jest zainteresowany 
prowadzeniem takiej działalności.  JeŜeli ktoś włoŜy  wkład w  remont  pomieszczeń, to 
będzie zainteresowany aby apteka prosperowała. Jestem za tym aby ogłosić przetarg  w taki 
sposób, Ŝe nowy najemca będzie partycypował w kosztach  remontu. Będziemy wówczas 
mieli pewność, Ŝe apteka w OŜarowie będzie.  
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Radny Szaniec – nie zgadzam się z tym. Pomieszczenia na aptekę nie wymagają  wielkich 
przeróbek. MoŜe pozostać w tym metraŜu jaki jest obecnie. Ma tam być punkt apteczny jak w 
Mokrsku.  
Apteka działała b.dobrze gdy była prowadzona przez  p.Luboińską. Później przejął ją kto inny 
i stało się inaczej.   
Wójt Gminy  -   My musimy  przestrzegać przepisów, które obowiązują. Jak ma wyglądać 
apteka zadecyduje projektant i nadzór budowlany. MoŜe się okazać, tak było w Mokrsku i jest 
obecnie w OŜarowie , Ŝe to co było,  jest  nie wystarczające. 
Nas interesują jakie będą koszty. Na dzień obecny nie jestem w stanie ich  określić. 
Ogłaszając przetarg określamy konkretne warunki, oraz wartość kosztorysową,  proponujemy 
np. wzięcie apteki, przeprowadzenie remontu i  zwrot poniesionych kosztów w czynszu itd. 
Radny Szaniec – wczoraj byłem u projektanta p.Sułkowskiego i rozmawiałem z nim na temat 
apteki. Prosiłem aby pomógł  nam, by   apteka została jak najszybciej uruchomiona.  
Ludzie nas się ciągle pytają  co z apteką, kiedy będzie moŜna kupić leki na miejscu. 
Wójt Gminy -  nie da się oddzielić apteki od pozostałych pomieszczeń. My musimy w 
budynku wykonać remont całościowo,   łącznie w wymianą urządzeń wodno-kanalizacyjnych   
czy co . Poza tym musimy  dostosować budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych . Nie da 
się prowadzić prac  tylko w samej aptece. 
Nas nie stać jest na wydanie nagle 100 tysięcy albo i więcej  UwaŜam, Ŝe warto znaleźć 
kogoś, kto zainwestowałby w remont apteki, tak jak powiedziała pani Przewodnicząca. 
Radny Piśniak – jakie jest zainteresowanie przetargiem na rozbudowę szkoły w Mokrsku? Z 
tego co mi wiadomo termin składania ofert jest do 29 maja. 
Pani Marczak – termin został wydłuŜony do 1 czerwca br. Trudno jest powiedzieć, kto tak 
naprawdę jest zainteresowany. Nie wszyscy oferenci muszą się z nami kontaktować, 
poniewaŜ wszystkie informacje są na stronie internetowej. Na dzień dzisiejszy na podstawie 
zapytań i wyjaśnień moŜemy powiedzieć , Ŝe zainteresowane są 4 firmy. 
Wójt Gminy – są to firmy z duŜym potencjałem wykonawczym, gdyŜ nie przeraŜa ich termin 
wykonania. 
Radny Piśniak – do konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Mokrsku nie zgłosił się 
Ŝaden kandydat. Co w związku z tym pan Wójt zamierza zrobić? 
Wójt Gminy -  Wczoraj zostało wystosowane pismo do pani dyrektor Wieczorek z prośbą o 
wypowiedzenie się, czy wyraŜa zgodę na pełnienie obowiązku dyrektora do czasu wyłonienia 
nowego dyrektora w formie konkursu czy ewentualnie przy zmianie organizacyjnej placówek. 
JeŜeli wyrazi zgodę, to pozostanie ta sama pani dyrektor tylko trochę z innym statusem. 
Radny Piśniak – jaki okres obejmowałoby  pełnienie obowiązków.  
Wójt Gminy -  do czasu ogłoszenia konkursu, a takowy będziemy chcieli ogłosić na przyszły 
rok. 
Radny Piśniak – czy moŜliwy jest do realizacji nadal pomysł związany z utworzeniem 
zespołów szkół. 
Wójt Gminy – czekamy na opinię z Kuratorium. Myślę, Ŝe na komisjach w m-cu czerwcu  
powróci temat utworzenia zespołów szkół. Czy dotyczyć będzie tylko Mokrska czy 
wszystkich szkół, dziś nie odpowiem. 
 
Więcej zapytań nie było. 
 
Rada Gminy przedłoŜone sprawozdania przez Wójta Gminy przyjęła 
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P u n k t  6 
 

Zmiany w budŜecie gminy na 2009 rok 
 

Pani Marczak Beata –  Kierownik Referatu  Zamówień, Funduszy, Działalności Gospodarczej 
i Spraw Społecznych. 
Zmiany dotyczą 2 projektów, które będą składane w dniu 29 maja 2009r w ramach  Programu 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,  Działanie:  Podstawowe usługi dla ludności 
gospodarki wiejskiej: 
- gospodarka wodno ściekowa, czyli budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w 
   miejscowości Mokrsko / Mokrsko-Piekło, Mokrsko część Przemysłowa, Mokrsko Kościół/. 
   Zadanie opiewa na kwotę 2.479.672 tys.zł. Jest to inwestycja planowana w głównej mierze 
  do realizacji w 2010 r. Nie ujęta jest część Mokrsko-Korea. W konkursie jest tzw. kryterium 
  regionalne, są 2 pkt.  jeŜeli wartość dofinansowania będzie mniejsza niŜ 2mln zł. Gdybyśmy 
  dołączyli Koreę nie otrzymalibyśmy dwóch punktów co zmniejszyłoby szanse na 
  dofinansowanie. Wartość dofinansowania wynosi 75% kosztów kwalifikowanych. Podatek 
  VAT nie jest kosztem kwalifikowanym. Otrzymujemy zwrot podatku VAT z Urzędu 
  Skarbowego w całości.  
  13 maja br  wyszła z Ministerstwa Rolnictwa korzystna dla nas   interpretacja definicji  
  przyłącza kanalizacyjnego. W prawie budowlanym mówi się o   pierwszej studzience od 
  sieci, a w PROW-ie jest interpretacja,  pierwsza studzienka od   budynku, czyli wszystko co 
  jest od pierwszej  studzienki do sieci jest kosztem   kwalifikowanym. 
- Kolejny wniosek jest związany z rekultywacją wysypiska w gminie Mokrsko. Próbujemy się 
  skontaktować poprzez Urząd Marszałkowski z Ministerstwem Rolnictwa czy wniosek jest 
  zasadny i czy mamy szansę na uzyskanie dofinansowania. Mimo, Ŝe termin składania 
  wniosków upływa nie mamy jeszcze odpowiedzi na piśmie, mamy tylko ustną informację, 
  Ŝe prawdopodobnie tak. 
  Wartość dofinansowania wynosi równieŜ 75% kosztów kwalifikowanych. W tym przypadku 
  nie otrzymujemy zwrotu VAT-u. 
  Aby uzyskać 2 pkt-y regionalne jest ograniczenie dofinansowania do 100 tys.zł. 
  Wartość kosztorysowa zadania  łącznie z projektami wynosi  392 tys.zł.  Zadanie   byłoby 
  realizowane do końca 2009r.  
Pani Renata Nagła –Skarbnik Nagła. przedstawiła zmiany w budŜecie gminy na 2009 rok. 
1.Proponuje się dokonać zmian  w planie dochodów i wydatków  na 2009r polegających na: 
zwiększeniu kwot dochodów: 
W dziale 7000 – gospodarka mieszkaniowa 

 zwiększa się dochody o 10.000 zł. Są to dochody juŜ wykonane pochodzące z opłaty 
planistycznej. 
W dziale 758 – RoŜne rozliczenia finansowe   
zwiększa się dochody o 40.000zł. Jest to zwrot podatku VAT z 2008r. 
W dziale 852 Pomoc społeczna   
zwiększa się  dochody o 86.485,64 zł. Otrzymaliśmy dotację rozwojową na realizację 
projektu Zmieniamy się –Aktywna integracja w GOPS w Mokrsku.. Środki juŜ wpłynęły na 
konto i od dnia dzisiejszego zostaną uruchomione. 

W  związku z planowanym wzrostem dochodów planuje się równieŜ wzrost 
wydatków: 
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W dziale 750 – Administracja publiczna  
zwiększa się wydatki o 5.000 zł w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu 
terytorialnego / na sfinansowanie spraw związanych z obchodami 20-lecia samorządów, 
wykonanie foldera, zdjęć itd./ 
W dziale 852 Pomoc społeczna  

zwiększa się wydatki o kwotę dotacji rozwojowej tj.86.485,64 zł, w tym wynagrodzenia i 
pochodne 58.468,90 zł. 
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Zwiększa się wydatki w rozdziale –Gospodarka odpadami o 15.000 zł. Jest to kwota dołoŜona 
do zamknięcia i rekultywacji wysypiska śmieci. 
W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport 
wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale obiekty sportowe na kwotę 30.000 zł. 
Jest to zadanie Odnowa Centrum Wsi Krzyworzeka polegające na budowie obiektu 
sportowego wraz z budową chodników. Na ten rok jest zaplanowane opracowanie 
dokumentacji. 

Łącznie dochody i wydatki wzrastają o kwotę 136.485,64 zł. 
 

2. Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków między działami i rozdziałami w 
sposób następujący: 
W Dziale 600 – Transport i łączność 
Zmniejsza się wydatki majątkowe o 410.865,00 zł,  w tym wydatki dotyczące zadania 
„Wzmocnienie Roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym 
produkcie turystycznym województwa łódzkiego”  o 35.8645,00 zł i   zadanie „ Przebudowa 
drogi gminnej Chotów-Krzyworzeka-OŜarów wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu 
375.000 zł, do kwoty jaka wyniknęła z przetargu, tj.460.000 zł 
W dziale 758 – RóŜne rozliczenia finansowe 

zwiększa się kwotę wydatków majątkowych o 35.864,56 zł.. Jest to dotacja dla Powiatu – 
lidera projektu  „Wzmocnienie Roli  Szlaku Bursztynowego…” na realizację zadania jako 
partnera 
W dziale 801 – Oświata i Wychowanie 

mieliśmy zaplanowaną rozbudowę budynku szkolnego etap I w kwocie 223.500 zł. Zadanie to 
było sklasyfikowane w rozdziale - Szkoły podstawowe, wydatki majątkowe.  Po podpisaniu 
umowy Urząd Marszałkowski sklasyfikował  zadanie w rozdziale –Pozostała działalność. W 
związku z tym naleŜy przenieść tą kwotę z rozdziału-Szkoły podstawowe, wydatki majątkowe  
i zwiększyć rozdział  Pozostała działalność z w wydatkach majątkowych o kwotę 213.581,84 
zł   i  w wydatkach bieŜących o 9.918,16 zł. /dot.wyposaŜenia obiektu. Jest to nasz wkład 
własny do projektu/. 
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

zmniejsza się wydatki majątkowe o 726.735 zł. Dotyczą one budowy kanalizacji sanitarnej z 
przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Mokrsko /Mokrsko Piekło, 
Mokrsko-Przemysłowa, Mokrsko –Kościół/ .Wydatki ulegają zmniejszeniu poniewaŜ zadanie 
będzie realizowane 2010 roku. 
Ponadto wszystkie środki, które spowodowały  zmniejszenia w róŜnych działach wydatków   
majątkowych przeznaczyć  na zwiększenie  rozdziału gospodarka odpadami. Jest to kwota 
1.101.735,44 zł., w tym 35 tys.zł na zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów 
zlokalizowanego w gminie Mokrsko oraz  340 tys zł. i 726.735,44 zł na likwidację dzikich 
wysypisk śmieci w gminie Mokrsko. 
 
3. Ponadto proponuje się dokonać zmian w planie przychodów i wydatków w sposób 
następujący: 
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Na realizację rozbudowy budynku szkolnego w Mokrsku mamy podpisaną umowę o 
dofinansowanie projektu. Zaciągnięcie kredytu na realizację tego zadania,  nie jest 
kwalifikowane jako ograniczenie progu długu jednostki. W związku z tym zwiększa się 
przychody z tego tytułu o kwotę 1.519.036 zł, a zmniejsza się nasz wkład własny o 223.500 zł 
w ramach zwykłych  kredytów i poŜyczek. 

W związku z dokonanym wzrostem po stronie przychodów dokonuje się wzrost 
wydatków w dziale oświata i wychowanie na pozostałą działalność  o 1.295.536,00 zł. Jest to 
kwota dofinansowania zadania w ramach projektu, wydatki majątkowe  kwota 
1.234.977,70zł,  wydatki bieŜące 56.202,90 zł i 4.355,50 wkład własny gminy 

W wyniku dokonanych zmian deficyt budŜetu gminy na 2009 rok wynosi 5.342.371 
zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z: 

- kredytów w bankach krajowych kwocie  -2.308.335 zł 
- poŜyczek – 965.00 zł 
- kredytów i poŜyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 

               pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej – 1.519.036 zł 
- wolnych środków jako nadwyŜki środków pienięŜnych na rachunku bieŜącym 

                budŜetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i 
                poŜyczek z lat ubiegłych – 550.000 zł 
Po dokonanych zmianach przychody budŜetu wynoszą  6.082.377 zł, a rozchody 740.006 zł. 
 
5. RównieŜ w związku dokonanymi zmianami zmianie ulegają:  
1/ załącznik inwestycyjny określający zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 
     realizowane w roku 2009 oraz wysokość nakładów na te zadania 
    - W poz.1 załącznika  wydatki majątkowe zmniejszyły się o 35.865 zł i wynoszą obecnie 
       37.200 zł 
   - w poz.2 zmniejszyły się wydatki majątkowe o 375 tys. zł i  wynoszą 460.000 zł. 
   - poz.15 wydatki wynosiły 223.500 zł, obecnie jest kwota 1.452.914,94 zł 
   - w poz.19  była kwota 733.445 zł , zmniejszamy o 726.735 zł do kwoty 6.710,00 zł. 
   - w poz.22 była kwota 350 tys. zł, obecnie  jest 400.000 zł  
   - w poz.23  była kwota 213.300 zł , obecnie jest kwota 1.280.035,44 zł 
   Dochodzi poz.30  Odnowa Centrum Wsi Krzyworzeka polegająca na budowie obiektu 
   sportowego wraz z budową chodników  - kwota 30.000 zł. 
2/ załącznik Nr 15 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii 
   Europejskiej 
   Było ujęte  zadanie w szkolnictwie  w ramach programu Kapitał Ludzki 
   Wprowadzono zadanie : 
   - „Zmieniamy się – Aktywna integracja w GOPS w Mokrsku” 
   - zadanie inwestycyjne w ramach infrastruktury edukacyjnej „Rozbudowa budynku 
      szkolnego w miejscowości Mokrsko – etap I” w rozbiciu na wydatki majątkowe i wydatki 
      bieŜące. 
3/ załącznik Nr 14 określający limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w 
   latach 2009-2011 
   Załącznik ten zmienił się w pozycji 1.  Przekwalifikowany został termin realizacji budowy 
   kanalizacji z roku 2009 na rok 2010. W roku 2009 jest tylko kwota 6.710 zł.  
   Ponadto zostało wykreślone zadanie dotyczące Szlaku Bursztynowego. 
4/ w załączniku Przychody i rozchody budŜetu Gminy w 2009r 
- o 1.295995 zł zwiększyły się przychody ogółem,  
- zmniejszyły się o 223.500 zł kredyty do 3.048.341 zł  
- wprowadzono poŜyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków    
    pochodzących z budŜetu UE kwota 1.510.036 zł. 



 9

 
 

Dyskusja: 

Radna Grześlak -  kanalizacja w Mokrsku w tym roku nie będzie realizowana, na co jest 
przeznaczona kwota 6.710 zł.  
Wójt Gminy -   poniewaŜ pierwotnie była inna interpretacja  kosztu kwalifikowanego 
przyłącza kanalizacyjnego został opracowany nowy kosztorys rozdzielający część 
podlegającą dofinansowaniu /kwalifikowaną i niekwalifikowaną/. Ta kwota odzwierciedla 
wartość nowego kosztorysu.  
Radna Grześlak -  na likwidację dzikich wysypisk jest przeznaczona b.duŜa kwota. Czy jest 
gwarancja, Ŝe nie będą powstawały nowe. 
Wójt Gminy -  gwarancji nie ma Ŝadnej. Wiele zaleŜy od  nas samych, od podejścia 
mieszkańców. PoniewaŜ zgłosiliśmy szkodę, z Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy 
opinię, Ŝe oprócz jednego składowiska w Krzyworzece, które jest skaŜone rtęcią,  wszystkie 
pozostałe są tzw. czyste.  Projektant musiał dostosować projekt rekultywacji wysypiska do 
wytycznych Urzędu Marszałkowskiego i takie koszty wyszły. Jestem przekonany, Ŝe koszty 
rekultywacji będą mniejsze. Trudno powiedzieć jednak o ile. Obecnie musimy wpisać kwotę 
z kosztorysu.  Rozmawiamy z firmą Eko-Region na temat obniŜenia kosztów i moŜliwości 
technologicznych, które spowodowałyby, Ŝe ilość śmieci będzie  mniejsza. Nie będziemy 
musieli wówczas musieli wnieść duŜej opłaty do Urzędu Marszałkowskiego. Podpowiedzi 
pewne mamy, np.zastosowanie  urządzenia,  które pozwoli Ŝe wszystkie frakcje sypkie będą 
wytrzęsione /tzw.młyn/ itp. Będziemy się starać aby zdobyć jeszcze inne środki  
pozabudŜetowe. 
Radna Gładysz – na rewaloryzację parku w Chotowie jest przeznaczona kwota 10 tys.zł.  Co 
będzie robione za te pieniądze. 
Wójt Gminy – są to prace projektowe, które zostały zlecone p.Gwałtowi. 
Radna Gładysz – co z dzikimi wysypiskami na gruncie prywatnym. 
Wójt Gminy -  jeŜeli jest zgłoszenie , Ŝe dzikie wysypisko jest na działce prywatnej wówczas 
właściciel tej nieruchomości musi wywieść śmieci  na własny koszt i wnieść opłatę do Urzędu 
Marszałkowskiego. 
MoŜe obowiązek wyczyszczenia dzikiego wysypiska  być nałoŜony na Urząd Gminy. 
Wówczas Gmina ma obowiązek wyegzekwowania poniesionych kosztów od właściciela 
działki.  
Radny Szaniec  - czy będzie realizowany Bursztynowy Szlak, poniewaŜ pani Skarbnik 
mówiła, Ŝe zadanie zostało wykreślone z limitów wydatków. 
Pani Marczak – inwestycja nie jest wykreślona z budŜetu, tylko inaczej zapisana. Nie ma jej 
w limitach wydatków poniewaŜ realizatorem tego zadania nie jest Urząd Gminy w Mokrsku , 
liderem  projektu jest Powiat Wieluński. Zasada finansowania ustalona przez partnerów i 
przez lidera jest taka, Ŝe my przekazujemy środki jako dotację i tak jest to ujęte w budŜecie. 
Powiat Wieluński będzie organizował przetargi, będzie składał wnioski o płatność. My 
dostaniemy zwrot 75% wartości projektu. Przy pozytywnym zrealizowaniu i spełnieniu 
wszystkich warunków jest szansa  zwiększenia  do 85% zwrotu.  
Wójt Gminy –  w ramach Bursztynowego szlaku moŜe się pojawić moŜliwość, Ŝe zostaną 
jakieś środki .  JeŜeli zostaną  środki do podziału, to będę zabiegał  by były przeznaczone 
równieŜ dla naszej gminy. 
Radny Szaniec  -   jeśli chodzi o śmieci to uwaŜam, Ŝe naleŜałoby ustawić tablice z napisem 
/duŜymi literami/ zakaz wywozu śmieci  oraz  co grozi za zaśmiecanie. 
Radny Piśniak – z punktu technicznego w jaki sposób będzie finansowana nadbudowa szkoły. 
Czy będzie zaciągnięta poŜyczka, czy my mamy zapewnić tylko 223.500 zł. 
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Wójt Gminy -  My będziemy płacić w transzach. W RPO istnieje moŜliwość refinansowania, 
zaleŜy to od podmiotu, który finansuje zadanie. W tym naborze taka moŜliwość jest. Gmina 
opracowała harmonogram  realizacji zadania z  płatnościami, które są dostosowane do  
przetargu. 
W przypadku PROW zwrot  środków następuje  po realizacji i rozliczeniu całego zadania. 
Radny  Powiatowy  Kieler  Marek - 
Prawdopodobnie tak będzie z finansowaniem zadania Bursztynowy Szlak. Rozliczenie ma 
być kwartalne. 
 
PoniewaŜ więcej zapytań  nie było Przewodnicząca Rady  poprosiła Komisje Uchwał i 
Wniosków o przedłoŜenie projektu uchwały. 
 
Rada Gminy Mokrsko podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXXIII/173/09 w sprawie 
zmian w budŜecie gminy na 2009r. 
 

 
P u n k t   7 

 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej  

Powiatowi Wieluńskiemu przy realizacji zadania  
w ramach Inicjatyw Samorządowych 

 
 

Głos zabrał Wójt Gminy.  
Na sesji w  m-cu marcu była podjęta uchwała  w sprawie realizacji  3 wspólnych zadań 
inwestycyjnych z Powiatem w ramach inicjatyw samorządowych w miejscowości Mokrsko. 
W ub.roku w czasie prac przy remizie OSP w Krzyworzece Powiat przekazał kostkę na 
budowę chodnika a Rada Sołecka  z Krzyworzeki I przekazała krawęŜniki. Uznaliśmy, Ŝe 
budowa chodnika  powinna być realizowana w ramach Inicjatyw Samorządowych. Zadanie  
to realizowane będzie własnymi siłami Urzędu Gminy. Pomoc Gminy / wartość wykonanych 
prac/ została oszacowana na kwotę 30.000 zł.  
Radny  Powiatu Kieler M. – chciałem dodać, iŜ pierwszy wniosek był złoŜony na wykonanie 
110 mb chodnika. PoniewaŜ są pewne problemy z wykonaniem chodnika i zatoczki od 
wejścia do szkoły do przystanku PKS  z uwagi na rosnące drzewa, dlatego na ten rok 
przewidziane jest wykonanie tylko 60 mb chodnika. Mam nadzieję, Ŝe w przyszłym roku uda 
się wykonać dalszą część. 
Radna Grześłak -  podziękowała  radnemu powiatowemu za umoŜliwienie spotkania z 
Starostą oraz poparcie  wniosków o remont i budowę chodników w Mokrsku. 
Radny Piśniak – kiedy Starostwo przystąpi do budowy i remontu chodników. 
Radny Powiatu Kieler M. -  jeŜeli spłyną wszystkie wniosku z gmin zostanie ogłoszony  jeden 
przetarg na wykonanie wszystkich zadań. Prace ruszą po rozstrzygnięciu przetargu. 
 
PoniewaŜ więcej  zapytań nie było , Przewodnicząca Rady poprosiła Komisję Uchwał i 
Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXXIII/174/09 w sprawie udzielenia 
pomocy rzeczowej Powiatowi Wieluńskiemu przy realizacji zadania w ramach 
Inicjatyw Samorządowych. 
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P u n k t  8 
 

Interpelacje, zapytania i wolne wnioski 
 

 
Pani Renata Cieślak – Kierownik GBP. 
Program dotyczący rozwoju bibliotek jest skierowany do bibliotek wiejskich oraz  gmin 
miejskich, które  mają nie więcej niŜ 20 tys. mieszkańców. Twórcą programu szczególnie 
zaleŜy do dotarciu z ofertą do filii bibliotecznych, które są często jedyną instytucją publiczną 
w danej miejscowości. 
W ramach programu rozwoju bibliotek,  bibliotekarki zostaną przygotowane do prowadzenia 
bibliotek w nowoczesny sposób, organizowania ciekawych i oczekiwanych przez 
mieszkańców wydarzeń, zdobywania dodatkowych pozabudŜetowych funduszy na 
działalność, promowania swojej placówki i gminy. Aktywne i bardzo praktyczne formy 
szkoleń są duŜą wartością programu. Według twórców tego programu, program ten 
spowoduje, Ŝe biblioteki w małych miejscowościach będą lepiej zaspakajały potrzeby 
mieszkańców. Bibliotekarze i uŜytkownicy bibliotek będą korzystali z nowoczesnych 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Biblioteki będą pełnić waŜną rolę w rozwoju 
mieszkańców, lokalnych społeczności i całego kraju. 
Jakie korzyści moŜemy z tego mieć: 
W ramach tego programu kaŜda z bibliotek, która nie posiada komputerów z dostępem dla 
czytelników otrzyma po 2 zestawy. W naszym przypadków będzie to 6 zestawów 
komputerowych. Dla kaŜdej z bibliotek będzie przeznaczone  urządzenie wielofunkcyjne 
/ drukarka, skaner/. Dodatkowo biblioteka główna otrzyma laptop, rzutnik i ekran. 
Pracownicy bibliotek będą uczestniczyć w szkoleniach, będzie to około 20 dni w roku. 
W materiałach, które otrzymaliśmy nie jest określone jakie  mają  to być komputery i jaka 
będzie wartość zestawów. Wg mojej wiedzy będzie to wynosiło ok.20 tys.zł. 
Jednym z najwaŜniejszych zobowiązań po przystąpieniu do tego programu jest zwiększenie 
wymiaru godzin pracy na filiach. Na dzień dzisiejszy mamy 20 godzin tygodniowo, a wymóg 
jest przynajmniej 30 godzin tygodniowo. Biblioteka Gminna mieści się w limitach godzin, 
godziny pracy moŜemy dostosować. 
Dodatkowo jedna jednostka powinna być czynna w sobotę lub niedzielę. Mam na uwadze 
Bibliotekę w Krzyworzece poniewaŜ jest osobne wejście i nie byłoby problemu z 
otwieraniem placówki.  

Ponadto został niedawno uruchomiony program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pt.”Infrastruktura bibliotek”, który jest niejako połączony z programem 
wcześniejszym. Polega on na  przygotowaniu bibliotek, do  programu „Rozwoju Bibliotek” 
/tj. remont pomieszczeń, zakup mebli aby moŜna było gdzie ustawić komputery, które 
otrzymamy/. 
Wymagania są podobne jak we wcześniejszym programie, trzeba równieŜ  wydłuŜyć czas 
pracy filii bibliotecznych i zapewnić uŜytkowanie odremontowanych pomieszczeń na te cele 
przez minimum 5 lat.  
Pokusiłam się o przygotowanie wstępnego kosztorysu do programu „Infrastruktura 
Bibliotek”. Wykonałam go na podstawie swoich spostrzeŜeń, swojej wiedzy czego brakuje w 
filiach. Wydaje mi się , Ŝe jest on adekwatny do potrzeb. 
Z  programu  „Infrastruktura bibliotek” moŜemy otrzymać maksymalną kwotę 75 tys.zł, i 
programu „Rozwoju bibliotek” 20 tys.zł.  Około 95 tys.zł moŜemy otrzymać środków z 
zewnątrz. Zwiększając  etaty  dla bibliotekarzy licząc  5 lat,  kwota wynagrodzenia wzrośnie o 
dok. 60 tys.zł. Na plus jest ok.35 tys.zł.  
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Prace  w ramach zaplanowanych remontów jak wymiana instalacji elektrycznej w 
pomieszczeniach, malowanie, wymiana podłóg oraz sprzęt jaki otrzymamy pozostaną dłuŜej 
niŜ 5 lat. 
Przedstawiając powyŜsze poddaję pod rozwagę, czy powinniśmy brać udział w tych 
programach. 
Dyskusja: 

Radna Grześlak – czy w związku z zwiększeniem ilości godzin w bibliotekach zwiększy się 
zatrudnienie? 
Pani Cieślak -  zatrudnienie się nie zwiększy, tylko wymiar godzin. Do tej pory bibliotekarki 
w filiach są zatrudnione na ½ etatu, a musiałoby być minimum  ¾ etatu. 
Przewodnicząca Rady -  Gmina musiałaby przekazać Bibliotece większą dotację. Jak 
wyliczyła pani Kierownik byłoby to  rocznie o 11.750 zł więcej. Do remontów  natomiast 
20%  wartości kosztorysowej tj.ok.26.700 zł. 
W kosztorysie remontu bibliotek jest ujęta równieŜ Filia Biblioteczna w Komornikach. Gdyby 
w ramach Odnowy Centrum Miejscowości udało się wyremontować budynek naprzeciwko 
kościoła i tam później przenieść bibliotekę,  czy nie trzeba byłoby zwrócić środków. 
programu 
Pani Cieślak – wydaje mi się, Ŝe byłoby to jeszcze z większą korzyścią dla nas. Aneksem do 
umowy moŜna zmienić rodzaj wydatków w tym programie. 
Wójt Gminy -  czy  program obowiązuje całą bibliotekę z filiami łącznie , czy moŜna 
wydzielić którąś z filii. Proponuję sprawdzić czy nie trzeba zwracać pieniędzy, jeŜeli 
pomieszczenia  zostaną wyremontowane, a biblioteka przed upływem 5 lat zostanie 
przeniesiona do innego lokalu.  
Pieniądze moŜna pozyskać, ale trzeba równieŜ trzeba dać swój wkład. Trudno powiedzieć 
dzisiaj czy otrzymamy 75 tys.zł  dofinansowania czy mniej.  Moim zdaniem wzrost 
wynagrodzeń wzrośnie nie  o11.700 zł. ale co najmniej13 tys.zł a moŜe i więcej przez 5 lat. 
Radny Majtyka –   wzrost wynagrodzeń będzie nie tylko  przez 5 lat ale i następne lata. 
Wójt Gminy – zawsze moŜna dokonać redukcji zatrudnienia. 
Przewodnicząca Rady –   w przypadku przystąpienia biblioteki do tego programu, biblioteka 
przez 5 lat otrzymywałaby 75 tys.zł, czy tak? 
Pani Cieślak – jest to jednorazowa dotacja. 
Wójt Gminy – przystępując do tych programów, Gmina moŜe otrzymać 75 tys.zł dotacji plus 
wartość sprzętu na ok.20 tys.zł. 
Pani Cieślak – przystąpienie do tych programów byłoby dla nas z korzyścią, poniewaŜ na 
dzień dzisiejszy filie nie są skomputeryzowane. W dzisiejszych czasach komputer jest czymś 
nieodzownym w pracy i wyposaŜeniu biblioteki. Mając  sprzęt moŜna stworzyć w filiach 
kawiarenki internetowe, podobnie jak jest w Bibliotece Gminnej. Chcę powiedzieć, Ŝe jest 
dość duŜe zainteresowanie dzieci  czy młodzieŜy starszej, która wyszukuje i drukuje materiały 
do prac maturalnych. 
Wójt Gminy – kiedyś remonty w bibliotekach trzeba będzie  zrobić i wydać pieniądze.  
Przystępując do tego programu moŜna powiedzieć, Ŝe otrzymujemy poŜyczkę, która spłacamy 
przez 5 lat w kwocie mniejszej o 25%. 
Radna Grześlak -   po to przekształcaliśmy Gminną Bibliotekę Publiczną w instytucję kultury 
aby móc pozyskiwać środki zewnętrze. UwaŜam, Ŝe nie moŜemy przeszkadzać, a tylko 
stwarzać warunki aby biblioteki się rozwijały z korzyścią dla wszystkich. 
Radny Szaniec – czy czytelnictwo w gminie wzrasta czy maleje? 
Pani Cieślak  -  generalnie czytelnictwo w całym kraju spada w zastraszającym tempie. 
RównieŜ na ostatnim  spotkaniu w Wojewódzkiej Bibliotece były przedstawione wykresy 
czytelnictwa z kilku ostatnich lat. Tendencja jest spadkowa. 
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W naszej gminie czytelnictwo od kilku lat utrzymuje się na jednakowym poziomie. Jesteśmy 
jedną z lepszych bibliotek na terenie naszego powiatu., znajdujemy się na dość wysokiej 
pozycji . 
Radny Rady Powiatu, Marek Kieler – czy rzutnik ma być multimedialny? 
Pani Cieślak – mam taką nadzieję. śadnych konkretnych informacji odnośnie sprzętu nie 
otrzymaliśmy. Nie znam równieŜ parametrów sprzętu. 
Pani Czart – mówicie o miejscowościach gdzie są biblioteki, a czy pomyśleliście o tych 
sołectwach  gdzie nie ma  filii bibliotecznej np.Słupsku, Chotowie.  CzyŜby w tych 
miejscowościach nie było młodzieŜy. 
Rozumiem, Ŝe komputer w bibliotece powinien być, ale po co laptop. 
Pani Przewodnicząca Rady – jeśli chodzi o Chotów to jest biblioteka szkolna. O ile pamiętam 
miały być poczynione rozmowy z panią dyrektor odnośnie  utworzenia punktu bibliotecznego 
w szkole. 
Pani Cieślak – była przeprowadzona rozmowa z panią Dyrektor szkoły, która powiedziała, Ŝe 
nie ma potrzeby tworzenia punktu bibliotecznego w szkole. KsiąŜki, które są na stanie 
biblioteki szkolnej są wystarczające. 
Odnosząc się do miejscowości Słupsko, to był tam punkt biblioteczny, z którego nikt nie 
korzystał i dlatego został zlikwidowany w tym roku. 
Prosiłabym Radę o zajęcie stanowiska odnośnie przystąpienia Gminnej Biblioteki do 
przedstawionych programów, poniewaŜ wniosek dotyczący programu „Infrastruktury  
Bibliotek” musi być złoŜony do 1 czerwca br. 
 
Rada Gminy po zapoznaniu się z tematem wyraziła zgodę na złoŜenie przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Mokrsku wniosku o pozyskanie środków w ramach programu 
„Rozwoju Bibliotek” oraz „Infrastruktura Bibliotek”. 
 
Pani Przewodnicząca Rady  -  zwróciła się z zapytaniem czy są uwagi do udzielonych 
odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na ostatniej sesji. 
  
Uwag nie było 
  
Przewodnicząca Rady 
PoniewaŜ duŜo interpelacji jest zgłaszanych do Powiatu, dlatego korzystając z obecności 
radnego  powiatowego chciałabym ponowić interpelację w sprawie wykopania rowów przy 
drodze powiatowej na Zmyślonie.  
Radny  Powiatu Kieler Marek – na wstępie chciałbym  podziękować w imieniu Zarządu 
Powiatu za pomoc finansową na rzecz szpitala w Wieluniu.  
Jaka jest sytuacja ogólnie szpitali w kraju wiecie z mediów. Powiat pomimo tych wszystkich 
problemów związanych z lecznictwem stara się je rozwiązywać na bieŜąco. Ostatnio na sesji 
Rady Powiatu rozpatrywaliśmy  sprawozdanie finansowo-rzeczowe. Szpital osiągnął zysk za 
rok 2009  w kwocie 1.767.915 zł. zł. Straty dla szpitala w wysokości 100.569 zł przynoszą  
poradnie /Gruźlicza 24.700 zł, Kardiochirurgia – 41.754 zł, Ginekologiczna 34.528 zł./  Z 
informacji jakie otrzymujemy od Dyrektora szpitala straty wynikają z niedoszacowania 
kontraktów. 
Cały czas w szpitalu są róŜnego rodzaju cięcia aby wydolność finansowa była. 
Gdyby nie kredyty , które były zaciągnięte w latach poprzednich,  szpital  sam by się 
finansował. 
 Odpowiadając na interpelację pani Przewodniczącej,  rowy na Zmyślonie zostaną 
wykopane. Termin prac zostanie uzgodniony pomiędzy p.Burzyńskim i  Wójtem.  
Chcę powiedzieć, Ŝe  pewne sprawy bez pomocy Urzędu byłoby trudno zrealizować.  
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Nie wszystkie zgłaszane wnioski i interpelacje udaje się zrealizować, a podyktowane jest to 
moŜliwościami finansowymi powiatu. Zdaję sobie sprawę, Ŝe oczekiwania społeczeństwa są 
duŜe, ale wszystkiego na pewno nie uda się zrealizować. Obawiamy się, Ŝe w tym roku mogą 
zmniejszyć się planowane dochody, poniewaŜ wzrosło bezrobocie i podatki od  osób 
fizycznych i prawnych mogą być niŜsze niŜ były planowane na początku tego roku.    

Jeśli chodzi o Bursztynowy Szlak trwa kompletowanie dokumentów , 30 czerwca ma 
być zawieziony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego.  Województwo jest zainteresowane 
tym projektem, chce wydać pieniądze. Jako dodatkowe zadanie w ramach Bursztynowego 
Szlaku uwzględniono kościół w Krzyworzece, Chotowie  i Mokrsku. Są w tej sprawie 
uzgodnienia z Kurią Biskupią. 
Pani Przewodnicząca Rady podziękowała p.radnemu za przedstawienie informacji 
dot.szpitała wieluńskiego jak równieŜ za pomoc przy realizacji wniosków zgłaszanych do 
powiatu. 
Radna Gładysz -  Przedstawiciele Chotowa byli u p.Starosty. Było powiedziane, Ŝe jeśli 
pojawią się oszczędności przy przetargach, to na terenie Chotowa pewne prace byłyby 
wykonane. Korzystając z obecności radnego Powiatowego chciałam się zapytać czy w tym 
roku byłyby robione chodniki. 
Radna Strózik – W Krzyworzece ma być robione poszerzenie drogi przy chodniku. Czy nie 
moŜna byłoby równieŜ przy tej okazji wykonać nadlewki asfaltu przy krzyŜu, aby nie stała 
tam woda.  
Radny Szaniec -   zgłaszałem juŜ wcześniej sprawę udroŜnienia przepustu przy drodze 
Mokrsko-OŜarów / za krzyŜami/ przy zjeździe na pola. Mostek jest nadal niedroŜny i woda 
wylewa się na jezdnię, a jest tam zakręt. W tym miejscu był nawet śmiertelny wypadek. 
Wójt Gminy -  w ub.roku pewien odcinek  drogi powiatowej i rowów był robiony. Patrząc z 
punktu widzenia zimy ten odcinek był najmniej przejezdny. Jeśli rowów nie będzie i  śnieg 
nie zatrzyma się na rowie to cały czas trzeba będzie dopłacać do cięŜkiego sprzętu do 
odśnieŜania. 
Pani sołtys Komor -  jeśli chodzi o mostek, o którym mówił radny Szaniec, to był u mnie pan 
Jóźwiak z UG  i uzgodniliśmy, Ŝe pracownicy z grupy drogowej poprawią mostek. Wezmą 2 
rury wipro, które pozostały na placu u p.Kalemby  i  załoŜą nowy przepust. 
Pani sołtys Czart -   chciałam złoŜyć wniosek o wycięcie krzewów przy drodze Skomlin-
Turów za miejscowością Chotów a takŜe wykoszenie traw przy drodze powiatowej i 
naprawienie  drogi Chotów-Mokrsko. 
Radny Rzepka – jeden z mieszkańców Komornik rozbierał dom i na drogę po torach 
kolejowych od asfaltu w kierunku Mokrska na długości  50 m wywiózł materiał z rozbiórki. 
Chodzi o rozrównanie i zawiezienie  gruzu. Mam prośbę aby na 1 dzień oddelegował pan 
Wójt pracowników grupy drogowej na tą drogę. 
Wójt Gminy – z kim rozmawiała ta osoba. 
Pan Rzepka – wstępnie rozmawiała ze mną. Jeśli pan Wójt nie zezwoli, będziemy musieli 
wyrównać i zasypać we własnym zakresie. 
Radny Kmiecik – chciałem ponowić interpelację w sprawie  ustawienia luster  na 
skrzyŜowaniu dróg przy wyjeździe ze Słupska na drogę powiatową. Otrzymaliśmy 
odpowiedź, Ŝe krzyŜówka jest widoczna. Gdyby 26 bm.  nie było słuŜb porządkowych straŜy 
doszłoby do przykrego wypadku. Najlepiej  gdyby komisja przyjechała jak są zboŜa. 
Pan sołtys Szkudlarek – ponowił wniosek o podcięcie gałęzi drzew rosnących przy drodze 
powiatowej od Domu Dziecka w Komornikach do drogi na cmentarz oraz od posesji 
p.Rychlika do drogi po byłym torowisku. Kilka razy zostały uszkodzone plandeki na 
samochodach. 
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Pan Kieler Marek , radny Powiatowy 
- Ostatnio objechałem drogi powiatowe znajdujące się na terenie gminy Mokrsko. Z 
przykrością stwierdzam, Ŝe najgorszy jest odcinek drogi w Chotowie. W moim przekonaniu 
jest to sprawa podbudowy drogi, stąd pęknięcia nawierzchni  wzdłuŜ i poprzek jezdni 
szczególnie od kolejki w stronę Mątewek. Obecnie trwają bieŜące naprawy dróg 
powiatowych... 
- Wniosek odnośnie podcięcia drzew i wycięcia krzewów zgłoszę w formie interpelacji na 
Zarządzie.  Wykaszanie poboczy dróg jest obecnie kontynuowane. 
- W sprawie załoŜenia luster na skrzyŜowaniu dróg przy wyjeździe ze Słupska na drogę 
powiatową otrzymałem od Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa podobną odpowiedź 
jak radny Kmiecik, Ŝe Ŝadnego zagroŜenia nie ma. Najprawdopodobniej Komisja była jak 
były puste pola. Sprawę  ponowię. 
- Nadlanie asfaltem drogi na krzyŜówce w Krzyworzece.  Temat jest mi znany. Sprawa miała  
być rozwiązana przy budowie chodnika. Niestety z przyczyn technicznych nie było moŜna   
tego wykonać. Studzienka jest wyŜej o 1 m niŜ jest w planie. 
W rozmowie z panem Burzyńskim na ten temat okazało się, Ŝe trzeba przebudować 
studzienkę. Kratka ściekowa powinna być połoŜona w najniŜszym punkcie, a jest w  
najwyŜszym. Musi być opracowany  projekt na przebudowę. W budŜecie tegorocznym 
zadanie nie jest ujęte,  Powiat ma  sprawę jednak  na uwadze.  
- sprawę budowy chodnika w Chotowie poruszałem na Zarządzie. Pan Wicestarosta 
powiedział, Ŝe będzie wykonywany w ramach oszczędności. 
Radna Gładysz -  mieszkaniec Chotowa p.Podyma Stanisław zam.Chotów 47a  zwrócił się do 
mnie o poszerzenie mostku  przy drodze Chotów-Turów. W czasie kopania rowów przez 
Starostwo został załoŜony nowy przepust. Jego zdaniem poprzednio przez mostek mógł 
przejechać kombajn. Proszę udzielić odpowiedzi zainteresowanemu na piśmie.  
Wójt Gminy – jeŜeli p.Podyma chce mieć mostek szerszy musi zakupić rury. 
Radna Strózik – w ub.roku  były podcięte gałęzie i wycięte krzaki na   drodze  Krzyworzeka-
Turów  przy wjeździe na łącznik z drogą Krzyworzeka Krajków obok.posesji p.Ewy Jesionek. 
W tym roku równieŜ naleŜałoby podciąć gałęzie poniewaŜ jest ograniczona widoczność. 
Radny Słowik  chciałem zgłosić interpelację w sprawie: 
- wykoszenia placu zabaw i boiska  na Osiedlu Golgota  oraz parkingu obok kościoła  
- wyczyszczenie rowu przy drodze na cmentarz w Mokrsku 
Radna Grześlak 
- PoniewaŜ  w parku w Mokrsku będzie odbywało się kilka festynów dlatego mam prośbę o 
   naprawę chodnika przy zejściu do parku . Są wyłamane płytki i moŜna skręcić nogę. 
- Kolejna sprawa to wykoszenie traw przy drogach gminnych./koło cmentarza/  
- Czy są zamówione znaki informacyjne. Szczególnie chodzi mi o znak na cmentarz. 
- Pan Stefaniak z Mokrska zwrócił się z zapytaniem czy istnieje szansa aby mógł pobierać 
   wodę z wodociągu. 
- pan Kumor  Zygmunt z Mokrska  prosił o naprawienie drogi  dojazdowej do pół wzdłuŜ 
   torów kolejowych  za  Osiedlem Golgota w Mokrsku 
- był objazd dróg gminnych. Komisja  nie przedstawiła protokołu z kontroli i w którym 
   sołectwie jest najlepszy stan dróg. 
Wójt Gminy – na rok bieŜący budowa wodociągu do  posesji p.Stefaniaka nie jest 
przewidziana. Aby wybudować linię wodociągową na tym odcinku z budŜetu gminy 
musielibyśmy przeznaczyć kwotę ok.37 tys.zł. Gdy był budowany wodociąg na Woli w 
Mokrsku pan Stefaniak wycofał się z złozonej oferty na jego wykonanie. 
Pani Sołtys Ptak -   chciałam poinformować pana Wójta, Ŝe pan Zgondek wyraził zgodę na 
podłączenie  betoniarki do gniazda prądu elektrycznego w jego gospodarstwie przy realizacji 
zadania Orzechowiec-Jasna Góra. 



 16

- Z Ŝwirowni  wspólnoty społecznej na Jasnej Górze popierane są duŜe ilości piachu przez 
prywatne osoby. /Ostatnio przez 4 dni był woŜony piach/. Mieszkańcy się buntują,  Ŝe piach 
jest wywoŜony bez wiedzy  samorządu sołeckiego. Pytają  się , kto zezwolił na pobieranie 
piachu.  Tłumaczenie jest, Ŝe pan Wójt zezwolił. 
Wójt Gminy – są osoby, które  pytają się czy istnieje moŜliwość pobrania piachu z Ŝwirowni 
w Komornikach czy Jasnej Górze. Moja odpowiedź jest, Ŝe nie są to Ŝwirownie gminne i 
sprawę naleŜy uzgodnić z sołtysem.  
Radny Piśniak -  kiedy będzie opracowany projekt na boisko w Mokrsku 
Wójt Gminy – zadanie to moŜemy wprowadzić do budŜetu na następnej sesji przy załoŜeniu, 
Ŝe będą uchwalone  większe wydatki  albo  oszczędności na bieŜących wydatkach. 
Poproszę projektantów aby określili jaka byłaby to kwota.  
Radny Piśniak – czy mógłbym uczestniczyć w spotkaniu z projektantem. 
Wójt Gminy –   Sam nie chciałbym decydować. Sprawę boiska trzeba rozwaŜyć wspólnie.  
Radny Piśniak – czy moŜna określić termin kiedy byłby wykonany projekt. 
Wójt Gminy – jeŜeli będą pieniądze, określone koszty Rada podejmie uchwałę na następnej 
sesji o wprowadzeniu tego zadania do budŜetu  to moŜna zlecić wykonanie projektu w miarę 
szybko.  Jeśli deklaracji Rady nie będzie, to ja mogę tylko poprosić projektanta o szacunkowy 
kosztorys i czekać  do uchwalenia budŜetu. 
Radny Majtyka – czy jest projekt na rozbudowę sali OSP  w OŜarowie. 
Wójt Gminy – trwają uzgodnienia projektu. Na m-c czerwiec ma być gotowy projekt łącznie z 
kosztorysem. 
Radny Szaniec  
-  na ten rok Rada Sołecka przeznaczyła  ok.8.300 zł na zakup kruszywa na  naprawę dróg w 
okresie jesiennym. Okazuje się, Ŝe tego kamienia nie ma. Myślę, Ŝe zostanie dowieziony. 
- zgłaszam i przypominam o naprawie drogi w OŜarowie od strony wschodniej. Trzeba juŜ 
zrobić ustalenia z p.Hadrysiem i p.Mikulskiem na wejście na ich teren i przekopanie . 
Wójt Gminy -   szkic naprawy tej drogi był przygotowany juŜ w roku ub. Pozostaje sprawa 
ustaleń i zgłoszenia  wykonania zadania do Starostwa. 
Jeśli chodzi o kamień na drogi , to był wniosek radnego o naprawę między innymi drogi na 
Banasiach. Za kwotę 8 tys.zł. zostanie zakupiony kamień na naprawę dróg w sołectwie w 
OŜarowie. Która droga ma być naprawiana będą decydować radni z OŜarowa wspólnie  z 
przedstawicielami samorządu wsi.. 
 
 

P u n k t  9 
 

Zamknięcie obrad sesji 
 

Przewodnicząca Rady stwierdziła wyczerpanie porządku obrad , podziękowała wszystkim za 
udział i następnie zamknęła obrady XXXIII sesji Rady Gminy. 
 
Na dzisiejszej sesji zostały podjęte następujące uchwały: 
 
Lp. Nr uchwały W sprawie: 

 
1. Nr XXXIII/173/09 Zmian w budŜecie gminy na 2009r 

 
2. XXXIII/174/09 Udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wieluńskiemu przy 

realizacji zadań w ramach Inicjatyw Samorządowych 
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Na powyŜszym protokół  zakończono i podpisano.- 
 
 
Protokółowała:      Przewodnicząca Komisji 
      
Ewa Jędrzejak                Sokół Sabina 
 
 
 
Protokół niniejszy obejmuje: 
1.Streszczenie przebiegu obrad sesji od nr 1 – 17 
2.Podjęte uchwały 
3.Załączniki jak niŜej: 
 
Lp. Treść załącznika Ilość stron 

 
1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 rok 8 
2. Udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wieluńskiemu przy 

realizacji zadania w ramach Inicjatyw samorządowych 
2 

3. Informacja na temat programu rozwoju bibliotek oraz Infrastruktury 
bibliotek w wraz z kosztorysem 

2 

 
  
 
 
 


