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P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/09 
 
z sesji Rady Gminy Mokrsko odbytej w dniu 26 sierpnia 2009 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 – 15 
 
 
Radni obecni na sesji Rady Gminy: 
1.Braliński Zbigniew 
2.Gładysz Irena 
3.Grześlak GraŜyna 
4.Juszczak Jan 
5.Kmiecik Jan 
6.Majtyka Grzegorz 
7.Mielczarek Marek 
8.Piśniak Arkadiusz 
9.Podyma Zbigniew 
10.Rzepka Wiesław 
11.Słowik Zdzisław 
12.Sokół Sabina 
13.Strózik Teresa 
14.Szaniec Wojciech 
15.Wolna Genowefa 
 
Ponadto w sesji udział wzięli: 
1.Tomasz Kącki  - Wójt Gminy 
2.Nagła Renata  - Skarbnik Gminy 
3.Kieler Małgorzata   – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzyworzece 
4.Piasecka Danuta  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chotowie 
5.Wieczorek Dorota  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mokrsku 
6.Gniłka Halina  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w OŜarowie 
7.Słowik Aneta   – Dyrektor szkoły Podstawowej w Komornikach 
8.Hull Krzysztof   – Dyrektor Gimnazjum w Mokrsku 
9.Owczarek Iwona  - Dyrektor Przedszkola w OŜarowie 
10.Świderska Małgorzata - Dyrektor Przedszkola w Krzyworzece 
11.Goclik Honorata   – Dyrektor Przedszkola w Komornikach 
12.Wiktorek Mieczysława  – Dyrektor Przedszkola w Mokrsku 
13.Braliński Stanisław  – sołtys sołectwa Motyl 
14.Ciura ElŜbieta  -  sołtys sołectwa Mątewki 
15.Komor Danuta  - sołtys sołectwa Mokrsko II 
16.Beata Szajsner  - sołtys sołectwa Krzyworzeka II 
17.Czart Wiesława   - sołtys sołectwa Chotów 
18.Zbigniew Szkudlarek  – sołtys sołectwa Komorniki 
 
Ogółem w obradach udział wzięły 23 osoby. 
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Porządek obrad sesji: 

 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 
2.Ustalenie porządku obrad 
3.Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy 
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
5.Informacja Wójta Gminy o działalności pomiędzy sesjami 
6.Podjęcie uchwał w sprawie: 
   a/ utworzenia  Zespołu Szkoły i Przedszkola w Komornikach 
   b/ utworzenia Zespołu Szkoły i Przedszkola w OŜarowie 
   c/ utworzenia Zespołu Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece 
   d/ udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Wieluńskiego na realizację wspólnego 
       zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 4509E w 
       miejscowości Chotów 
   e/ zaciągnięcie poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
      Wodnej na zamknięcie i rekultywacje składowiska odpadów w miejscowości Mokrsko i 
       likwidację dzikiego wysypiska w Krzyworzece 
   f/ zaliczenia drogi na terenie gminy Mokrsko do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia 
      przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Mokrsko 
   g/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
      Gminy Mokrsko w zakresie trasy przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z 
      towarzysząca infrastrukturą oraz przewodami osłonowymi dla kabli do transmisji danych 
7.Informacja o realizacji budŜetu gminy za I półrocze 2009 r 
8.Zmiany w budŜecie gminy na 2009 rok 
9.Interpelacje, zapytania i wolne wnioski 
10.Zamknięcie obrad sesji 
 

P u n k t  1 
 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 
 

Pani Sabina Sokół, Przewodnicząca Rady Gminy  otworzyła XXXV sesje. Powitała 
wszystkich obecnych stwierdzając iŜ jest wymagane kworum radnych do podejmowania 
uchwał i wniosków. 
 

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. 
Na dzisiejszą sesję zostali zaproszeni dyrektorzy szkół i przedszkoli, w związku z tym mam 
do nich pytanie, czy chcą  uczestniczyć w całej sesji , czy teŜ  punkt dotyczący szkół i 
przedszkoli przenieść po informacji z działalności Wójta gminy. 
 
Dyrektorzy wyrazili opinię aby punkt dot. szkół i przedszkoli był rozpatrywany na 
początku sesji. 
Wójt Gminy -  proponuję w punkcie Podjęcie uchwał w sprawie dodać jeszcze jeden pod 
punkt tj. e/ zaciągnięcie poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej na zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów w miejscowości 
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Mokrsko i likwidację dzikiego wysypiska w Krzyworzece. Uchwała ta jest potrzebna abyśmy 
mogli podpisać po przetargu umowę na zaciągnięcie poŜyczki z WFOŚIGW w Łodzi.. 
Staraliśmy się o poŜyczkę na zamknięcie składowiska odpadów. Ze względu na koszty 
związane z likwidacją dzikich wysypisk złoŜyliśmy wniosek do Wojewódzkiego Funduszu na 
całość zadania.  Okazało się jednak, Ŝe nasz wniosek w całości nie moŜe być uwzględniony. 
MoŜemy otrzymać poŜyczkę tylko na składowisko w Krzyworzece, gdzie została stwierdzona 
szkoda w środowisku. 
Druga zmiana do porządku obrad wynika z korespondencji z Kuratorium Oświaty, a dotyczy 
ona utworzenia Zespołu Szkół i Przedszkola w Mokrsku. Wcześniej otrzymaliśmy pozytywną 
opinię Kuratorium. PoniewaŜ wkradł się błąd do podstawy prawnej uchwały, przesłaliśmy 
poprawioną uchwałę. Wczoraj otrzymaliśmy pismo z Kuratorium  o szersze uzasadnienie tej 
uchwały. W związku z tym punkt dotyczący  utworzenia Zespołu Szkół i Przedszkola w 
Mokrsku proponuje się wykreślić z porządku obrad dzisiejszej sesji . 
 
Więcej zmian po porządku obrad nie było. 
 
Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad po zmianach i poddała go pod 
głosowanie. 
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 
2.Ustalenie porządku obrad 
3.Przyjecie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy 
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
5.Informacja Wójta Gminy o działalności pomiędzy sesjami 
6.Podjęcie uchwał w sprawie: 
   a/ utworzenia  Zespołu Szkoły i Przedszkola w Komornikach 
   b/ utworzenia Zespołu Szkoły i Przedszkola w OŜarowie 
   c/ utworzenia Zespołu Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece 
   d/ udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Wieluńskiego na realizację wspólnego 
       zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 4509E w 
       miejscowości Chotów 
   e/ zaciągnięcie poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
      Wodnej na zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów w miejscowości Mokrsko i 
       likwidację dzikiego wysypiska w Krzyworzece 
   f/ zaliczenia drogi na terenie gminy Mokrsko do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia 
      przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Mokrsko 
   g/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
      Gminy Mokrsko w zakresie trasy przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z 
      towarzyszącą infrastrukturą oraz przewodami osłonowymi dla kabli do transmisji danych 
7.Informacja o realizacji budŜetu gminy za I półrocze 2009 r 
8.Zmiany w budŜecie gminy na 2009 rok 
9.Interpelacje, zapytania i wolne wnioski 
10.Zamknięcie obrad sesji 
 
Porządek obrad XXXV sesji Rada Gminy przyjęła jednogłośnie 
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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 radnych: 
- radnego Podymę Zbigniewa 
- radną Wolna Genowefę 
- radnego Juszczaka Jana 
 
Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków Rada Gminy przyjęła. 
 
 

P u n k t  5 
 

Informacja Wójta Gminy o działalności miedzysesyjnej 
 

Wójt Gminy przedstawił informację o działalności pomiędzy sesjami / informacja w 
załączeniu/ 
 
Dyskusja: 

Radna Grześlak  
-  mam pytanie dotyczące projektu  budowy chodnika w Mokrsku od „Piekła” w stronę 
Skomlina, czy wiadomo juŜ po której stronie będzie budowany? 
- co z oświetleniem na Korei. Sprawa ciągnie się juŜ b.długo. 
Wójt Gminy  
– chodnik ma być budowany po stronie północnej.   Realizacja zadania po stronie północnej 
daje moŜliwość budowy  po tej  stronie  gdzie jest juŜ częściowo połoŜony  chodnik. Poza 
tym  planowany jest odcinek po stronie południowej do drugiego przystanku PKS na 
„Piekle”. Chodnik byłby wybudowany do granic gminy Skomlin.  
Mimo, Ŝe na tym odcinku drogi jest dobry asfalt, planowane jest ulepszenie jezdni aby  
przygotować tą część pod „schetynówkę. Do końca roku projekt ma być wykonany. 
- jeśli chodzi o oświetlenie na Korei, to na dzisiejszej sesji  będą przenoszone środki, 
poniewaŜ koszt tego zadania jest większy niŜ załoŜyliśmy w budŜecie, około 20 tys.zł. Firma 
jest juŜ wyłoniona. Po dokonaniu przeniesień zostanie podpisana umowa na wykonanie 
zadania. 
Radna Gładysz  -  co przewiduje się w ramach rewaloryzacji parku w Chotowie w przyszłym 
roku? 
Wójt Gminy -  Chciałbym aby w budŜecie roku przyszłego znalazła się kwota równowaŜna 
kwocie jaka była wydana na park w Mokrsku tj. około 50 tys.zł i aby wykonać prace 
związane z wycinką drzew i  poprawą infrastruktury alejek.  
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Jeśli chodzi o park w Mokrsku , to dopóki nie będzie wykonana tam kanalizacja nasze 
działania będą ograniczone. 
Pan Hull – dyrektor Gimnazjum.  Wcześniej otrzymałem informację, Ŝe jest dofinansowanie 
do monitoringu w gimnazjum w Mokrsku , a w przedstawionej informacji przez Wójta Gminy 
na ten temat nic nie było. Czy dotacja została cofnięta. 
Wójt Gminy -   zadanie będzie realizowane, dotacja będzie wprowadzona do budŜetu w 
punkcie „Zmiany w budŜecie gminy na 2009r”. 
 
Więcej zapytań ani uwag nie było. 
Rada Gminy  informację o działalności Wójta Gminy w okresie  pomiędzy sesjami 
przyjęła. 
 

P u n k t  6 
 

Podjęcie uchwały w sprawie 
 
a/ utworzenia Zespołu Szkoły i Przedszkola w Komornikach 
b/ utworzenia Zespołu Szkoły i Przedszkola w OŜarowie 
c/utworzenia Zespołu Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece 
 
Głos zabrał Wójt Gminy -  Myślą utworzenia Zespołów  było usprawnienie zarządzania 
placówkami, które są usytuowane w jednym budynku, połączone komunikacyjnie, mają 
wspólne urządzenia techniczne /kotłownia,  energia elektryczna, woda, kanalizacja/ 
Na początku roku  były rozmowy na ten temat na komisji, państwo dyrektorzy przedstawiali 
koncepcje naprawcze, co moŜna zmienić aby było lepiej  i przedstawiające sytuację w 
szkołach /zwłaszcza braki/. Jeśli chodzi o  Mokrsko b.często pojawia się sprawa gospodarza 
na terenie. Patrząc z punktu gospodarowania miejscem, na  którym znajduje się szkoła i 
przedszkole dobrze byłoby aby był jeden gospodarz. Wszystkie sprawy związane z 
inwestycjami czy remontami znajdowałyby się pod jednym nadzorem. Wszyscy pracownicy 
pracują dla tego Zespołu, nie ma pretensji, Ŝe ktoś zatrudniony w Szkole Podstawowej ma 
wykonywać prace w Gimnazjum czy Przedszkolu i odwrotnie. UwaŜam, Ŝe powstanie 
Zespołu usprawniłoby zarządzanie i gospodarowanie mieniem. 
Nie zakładamy, Ŝe ta zmiana przyniesie od razu jakieś zyski w formie pieniędzy.  Jeśli chodzi 
o 3 szkoły podstawowe  i przedszkola  przy nich się znajdujące /w Krzyworzece, OŜarowie i 
Komornikach/  to załoŜenie jest następujące:  dyrektor Zespołu będzie sprawować 
bezpośredni nadzór nad szkołą podstawową, a Wicedyrektor Zespołu będzie sprawować 
nadzór nad przedszkolem. Wymiar godzin dla dyrektora placówki pozostałby bez zmian / 10 
godzin dla dyrektora zespołu i 20 godzin dla wice dyrektora/ 
Patrząc z punktu widzenia Gminy Skomlin dyrektorzy placówek uwaŜają, Ŝe gospodarowanie 
i zarządzanie jest łatwiejsze teraz.  
BudŜet nadal będzie rozdzielny, ale 2 osoby czuwają nad całością . Nie zakładamy, Ŝe przy 
zespołach powstaną sekretariaty. Szkoły mogą korzystać z pomocy Urzędu Pracy zatrudniając 
staŜystów, tak jak to jest np. obecnie w Szkole w OŜarowie. 
W przypadku Mokrska sekretariat byłby utworzony. Zatrudniona byłaby osoba na ¾ etatu 
oraz na sugestię pani Dyrektor Przedszkola w Mokrsku mogłoby być utworzone  stanowisko 
kierownika kuchni lub osoba juŜ zatrudniona otrzymałaby dodatek do wynagrodzenia  za 
pełnienie tej funkcji. 
Największe wydatki w oświacie stanowią wynagrodzenia. Na większe inwestycje w tym roku 
oprócz Mokrska nie ma pieniędzy.  
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Wydaje mi się , Ŝe propozycja powołania zespołów jest dobra. Dwie osoby będą nadzorować i 
myśleć nad całością. 
W przypadku przedszkoli zespół  będzie mógł oddelegowywać nauczyciela na zastępstwo w 
przypadku choroby lub wyjazdu osoby prowadzącej. Przedszkole nie będzie zamknięte. 
 
Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji 
Radny Piśniak – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, 
Prawa i Porządku Publicznego. 
Na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 18 sierpnia 2009 roku, Komisje po wysłuchaniu 
projektów uchwał postanowiły wydać pozytywną opinię o utworzeniu z początkiem roku 
szkolnego 2010 /2011 Zespołu Szkoły i Przedszkola w Komornikach, OŜarowie i 
Krzyworzece. 
 
Dyskusja:  
Dyrektor Gimnazjum  Hull Krzysztof -   UwaŜam, Ŝe nie moŜe być taka nazwa zespołu jak 
jest w projekcie  uchwały. Zespół szkół to są przynajmniej 2 szkoły. JeŜeli dołączamy do 
szkoły przedszkole to moŜe być nazwa zespół placówek oświatowych.  
Wójt Gminy  - uchwały były sprawdzane przez radcę prawnego. JeŜeli zdaniem radcy 
uchwały są dobre, to uwaŜam, Ŝe nie powinniśmy ich zmieniać. 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzyworzece – Kieler M. 
Z dniem 31 sierpnia kończą się nam kadencje dyrektorskie. Mamy otrzymać powołania na 
nową kadencję. Na jak długo dostaniemy powierzenie funkcji dyrektora szkoły, jeŜeli 
powstaną zespoły. Czy będą ogłaszane konkursy na dyrektorów Zespołów, w jaki sposób ta 
sprawa zostanie rozwiązana. 
Wójt Gminy -  dokumenty powołania są przygotowane, za wyjątkiem  z jedną panią Dyrektor. 
Myślę, Ŝe brakującą opinię do powołania z Kuratorium otrzymamy. Chciałbym wręczyć 
powierzenia wszystkie razem. Na dzień obecny powierzenie funkcji dyrektora jest na okres 
pięcioletni. W momencie reorganizacji będą następowały zmiany umów ewentualnie 
wypowiedzenia. Czy będą konkursy. Są gminy gdzie konkursy były przeprowadzane i są 
gminy gdzie ich nie było. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze stanowiska w tej sprawie.  
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzyworzece – Kieler M. 
JeŜeli chodzi o utworzenie  zespołu to na pewno zwiększa się ilość obowiązków dyrektora 
czy dyrektorów. Czy będzie ściśle określony zakres obowiązków dyrektora Zespołu i 
Wicedyrektora Zespołu. Dlaczego  Dyrektorzy Zespołów  w Krzyworzece, Komornikach i 
OŜarowie są tak wyróŜnieni, Ŝe wraz z przybyciem obowiązków dla dyrektora, nie zmniejsza 
się ich obowiązkowe pensum? 
Wójt Gminy  
Statut i regulamin działania zespołu będzie dopiero opracowywany. Myślę, Ŝe opracowywany 
będzie wspólnie z dyrektorami placówek.  Na dzień obecny nasza propozycja jest taka jak 
mówiłem, co nie oznacza , Ŝe tak musi być. W przypadku Zespołu w Mokrsku pensum godzin 
dla dyrektora jest zerowa, chyba, Ŝe dyrektor wyrazi sam wolę pracowania. 
Dyrektor Przedszkola w Mokrsku -  Wiktorek M.  
Czy w planowanym Zespole, kuchnia, która podlega  obecnie pod Publiczne Przedszkole  
będzie  nadal w ręku wicedyrektora, który nadzorować będzie przedszkole, czy będzie 
odpowiadał za nią dyrektor Zespołu . 
Kuchnia przy Przedszkolu wydaje  140 obiadów dziennie. Z obiadów korzystają dzieci z 
przedszkola, uczniowie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej oraz uczestnicy ŚDS. Ponadto 
wydajemy uczniom herbatę. Jest to wszystko pod moim nadzorem. Nie ukrywam, Ŝe jest to 
dosyć uciąŜliwe zadanie dla mnie w związku z prowadzeniem Systemu HACCAP . Jesteśmy 
objęci wzmoŜoną kontrolą ze strony Sanepidu. Proponowałabym utworzyć stanowisko 
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Kierownika stołówki, który odpowiadałby za całość kuchni. W szkoleniu „Systemu HACCAP 
w zakładach Ŝywienia zbiorowego typu zamkniętego” uczestniczyła pani Agata Rurańska, 
która jest zatrudniona obecnie na stanowisku intendenta w przedszkolu.  
Wójt Gminy –   radni otrzymali dzisiaj pismo w sprawie powołania kierownika stołówki-szefa 
kuchni, które złoŜyła do Wójta Gminy  pani Dyrektor Przedszkola w Mokrsku. Sprawa jest do 
przemyślenia i dyskusji przy opracowywaniu statutu i regulaminu zespołu 
Przewodnicząca Rady  - Powołanie Zespołów jest dla nas nowe i na pewno wiele spraw 
wyjdzie w trakcie. Czy Zespoły szkół były powoływane w innych gminach i czy się 
sprawdziły. 
Wójt Gminy -  RóŜne są opinie na temat Zespołów.  W Gminie Pątnów i Skomlin  Zespoły 
były powołane wcześniej.  Dyrektorzy sami sugerowali, Ŝe jest to dobre rozwiązanie.   
Jeśli chodzi o Gminę Pątnów opinie są pozytywne. Natomiast rozmawiając z Dyrektorem  
Szkoły w Skomlinie p.Presiem, to na początku miał pewne obawy. Obecnie uwaŜa, Ŝe to 
rozwiązanie jest dobre, nie ma problemu z zastępstwami. 
Dyrektor Przedszkola w Krzyworzece – Świderska 
Mnie się wydaje, Ŝe nic się nie zmieni jedynie nazewnictwo. Rozumiem, Ŝe jako 
Wicedyrektor będę naleŜała do Rady Pedagogicznej Zespołu.   
Wójt Gminy   - wszystkie sprawy będą uregulowane w statutach. 
 
PoniewaŜ więcej głosów w dyskusji nie było, Przewodnicząca Rady poprosiła o 
przedstawienie projektów uchwał i następnie ich przegłosowanie. 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwały: 
- Nr XXXV/180/09 w sprawie utworzenia Zespołu Szkoły i Przedszkola w 
     Komornikach, 
-  Nr XXXV/181/09 w sprawie utworzenia Zespołu Szkoły i Przedszkola w    OŜarowie 
-  Nr XXXV/182/09 w sprawie utworzenia Zespołu Szkoły i Przedszkola w 
   Krzyworzece 
 

 
d/ udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Wieluńskiego na realizację 
wspólnego zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi 
powiatowej Nr 4509E w miejscowości Chotów 
 
Wójt Gminy – po negacjach ze Starostwem winniśmy podjąć uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu  Wieluńskiego aby udowodnić, Ŝe Gmina zabezpieczyła 
środki finansowe na realizację  zadania w ramach Inicjatyw Samorządowych. Z punktu 
widzenia czasowego obawiam się, Ŝe zadanie nie zostanie zrealizowane w tym roku. 
 
Radny Piśniak Arkadiusz   -Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw 
Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego przedstawił opinie zbiorczą Komisji. 
Na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 18 sierpnia 2009r po wysłuchaniu projektu 
uchwały w powyŜszej sprawie Komisje wyraziły pozytywną opinię i wnioskują o podjęcie 
uchwały. 
 

Dyskusja: 

Radna Grzeslak -  rozumiem, Ŝe uchwała dotyczy zadania, o którym było mówione na 
spotkaniu w marcu w Starostwie. Wówczas Starosta wypowiadał się, Ŝe  budowa chodnika w 
Chotowie  do budŜetu powiatu na rok 2009 na razie  nie wejdzie. Pan Wójt wspomniał, Ŝe nie 
wierzy, aby w tym roku chodnik został wybudowany. Z informacji uzyskanych od radnego 
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powiatowego wynika, Ŝe równieŜ w Mokrsku moŜe nie wystarczyć środków na remont 
chodnika. 
Wójt Gminy – jeśli chodzi o Mokrsko okazało się, Ŝe wartość zadania  jest większa od 
zakresu który sugerowaliśmy, Ŝe chcemy wykonać w tym roku . 
 
PoniewaŜ więcej uwag ani zapytań nie było, Przewodnicząca Rady poprosiła Komisje 
Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXXV/183/09 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu Wieluńskiego 
 
e/  zaciągnięcie poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej na zamknięcie i rekultywację odpadów w miejscowości 
Mokrsko i likwidacje dzikiego wysypiska w Krzyworzece 
 
Głos zabrał Wójt Gminy 
Jest konieczność aby tą uchwałę podjąć. Projekt uchwały był analizowany przez RIO oraz 
WFOŚiGW.  Po podjęciu uchwały zostanie podpisana umowa na  wykonanie  zadania 
polegającego za zamknięciu i rekultywacji odpadów w miejscowości Mokrsko i likwidację 
dzikiego wysypiska w Krzyworzece umoŜliwiająca podpisanie pozyczek z WFOŚiGW 
 Z Wojewódzkiego Funduszu moŜemy otrzymać  poŜyczkę tylko na zamknięcie dzikiego 
wysypiska w Krzyworzece poniewaŜ stwierdzona została szkoda  w środowisku 
PoŜyczka jest nisko oprocentowana i moŜemy liczyć na 17,5 % umorzenia.  
 

Dyskusja: 
Radny Majtyka – w innych miejscowościach  np. w OŜarowie teŜ są dzikie wysypiska., czy 
będą likwidowane. 
Wójt Gminy –  
W 2007r była przeprowadzana inwentaryzacja i były wskazane miejsca gdzie są dzikie 
wysypiska. Projekt na rekultywację i zamknięcie składowiska śmieci w Mokrsku zakładał 
dowiezienie śmieci. ZałoŜyliśmy, Ŝe śmieci na wysypisko dowieziemy sami. Do wywozu 
zostały zakwalifikowane 4 największe dzikie wysypiska, na których ilość śmieci odpowiadała 
potrzebom aby moŜna było wysypisko śmieci dopełnić i je zamknąć .  
Radny Braliński – jeŜeli nie będzie wysypiska śmieci w gminie, śmieci będą wszędzie, w 
lasach, w rowach itd. 
Wójt Gminy – my powinniśmy stwarzać ludziom moŜliwość aby śmieci mogli segregować, 
czy w inny sposób przetwarzać / zbiórka odpadów wielkogabarytowych itp./. Na to w gminie 
wydajemy duŜe pieniądze. 
MoŜemy teŜ zacząć kontrolować, czy w kaŜdym gospodarstwie jest pojemnik na śmieci. Jeśli 
ktoś będzie musiał zapłacić za pojemnik jest większa gwarancja, Ŝe znajdą się one w koszu. 
Powinniśmy teŜ sami zwracać uwagę ludziom aby nie  wywozili śmieci w miejsca 
niedozwolone. 
Radny Juszczak – mieszkańcy, którzy mają kosze na śmieci są wyśmiewani przez osoby, 
które ich nie mają.  NaleŜałoby kaŜdą zagrodę przejść i sprawdzić gdzie wywoŜone są śmieci. 
Dlaczego my mamy płacić za „śmieciarzy”. 
Radna Strózik -  na likwidacje dzikiego wysypiska śmieci w Krzyworzece musimy wydać 180 
tys.zł. Za ta kwotą połoŜone byłoby ileś metrów asfaltu na drodze. 
Wójt Gminy -   gminie jest trudno  skontrolować gdzie ktoś wywozi śmieci. My nie mamy 
straŜy gminnej jak jest to w miastach. 
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MoŜna  taką  akcję przeprowadzić, ale będzie to kosztem bieŜącego działania Urzędu. 
Kontroli nie przeprowadzi się w ciągu jednego czy dwóch dni ale dłuŜszym. 
Radny Szaniec -  czy oprócz poŜyczki w kwocie 520 tys.zł. otrzymamy jeszcze dotację. 
Wójt Gminy -jak juŜ wcześniej mówiłem , z WFOŚiGW moŜemy otrzymać poŜyczkę, która 
w części jest umarzalna. Fundusz na likwidację pozostałych dzikich wysypisk nie chce nam 
dać poŜyczki, musimy wydatkować środki z własnego budŜetu, poniewaŜ nie ma stwierdzonej 
szkody środowisku. Są to składowiska odpadów, które winniśmy zlikwidować. 
ZłoŜyliśmy wniosek do PROW aby pozyskać środki na rekultywację i likwidację wysypisk 
śmieci. Wniosek został załatwiony negatywnie. 
Radna Gładysz – 180 tys.zł na likwidacje jednego dzikiego wysypiska to jest b.duŜo. 
 
PoniewaŜ więcej zapytań nie było, przewodnicząca poprosiła Komisje Uchwał i Wniosków o 
przedstawienie projektu uchwały. 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXXV/184/09 w sprawie zaciągnięcia 
poŜyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 
f/ zaliczenia drogi na terenie gminy Mokrsko do kategorii dróg gminnych oraz 
ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Mokrsko 
 
Głos zabrał Wójt Gminy  
W związku z kontrolą RIO i nie tylko  okazało się, Ŝe są pewne nieścisłości przebiegu dróg 
gminnych, które są w zasobach Urzędu Marszałkowskiego a  naszymi uchwałami. 
Sprawa dotyczy drogi gminnej Chotów-Krzyworzeka–OŜarów. Z połączenia 2 dróg 
Krzyworzeka – Chotów i Krzyworzeka - Brzeziny  granice gminy Pątnów powstała droga 
117054E . W 2007 roku podjęliśmy uchwałę, ze istnieje droga o tym samym numerze ale 
biegnąca do OŜarowa. Jest to nieprawidłowe.  
Podejmując taka uchwałę wyłączyliśmy  drogę przez całe Brzeziny z katalogu dróg 
gminnych. 
Musimy te nieprawidłowości usunąć.  
Wystąpiliśmy do Powiatu o zaopiniowanie przebiegu drogi na Brzezinach jako drogi gminnej. 
Opinia jest pozytywna.  
Wskazać naleŜy, Ŝe przebieg w/w drogi wynikający z ewidencji dróg i ksiąŜki drogi 
opracowanej w 2005r przez PPHU Term-Plast był inny niŜ przebieg drogi objętej uchwałą 
Zarządu Województwa Łódzkiego.  
Radny Piśniak Arkadiusz – przedstawił opinie Komisji. 
Na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 18 sierpnia 2009r , Komisje po wysłuchaniu 
projektu uchwały postanowiły wydać pozytywną opinię i zaliczyć drogę Nr 1170ABE o 
długości 1,800 km w miejscowości Brzeziny do kategorii dróg gminnych oraz ustalić katalog 
istniejących dróg gminnych w obrębie granic administracyjnych Gminy Mokrsko  
 
Zapytań ani uwag nie było. Przewodnicząca poprosiła Komisje Uchwał i Wniosków o 
przedstawienie projektu uchwały. 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXXV/185/09 w sprawie zaliczenia 
drogi na terenie gminy Mokrsko do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu 
istniejących dróg gminnych na ternie gminy Mokrsko 
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g/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla Gminy Mokrsko w zakresie trasy przebiegu gazociągu 
wysokiego ciśnienia wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz przewodami 
osłonowymi dla kabli do transmisji danych 
 
Głos zabrał Wójt Gminy 
Firma EWE energia  zwróciła się do Urzędu Gminy z prośbą o dokonanie zmian w  
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego polegających na wprowadzeniu do 
planu inwestycji dotyczącej budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji: granica 
województwa opolskiego – Praszka-Mokrsko-OŜarów-Gaszyn-Wieluń. Zobowiązała się 
jednocześnie do wsparcia finansowego potrzebnego do opracowania dokumentów. 
PoniewaŜ przygotowanie zmian  w planie dla całej gminy trwać będzie dłuŜej Firma zwróciła 
się z prośbą o opracowanie zmian w planie w ograniczonym zakresie obejmującym tylko 
tereny przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz 
przewodami osłonowymi dla kabli do transmisji danych. 
Radny Piśniak – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, 
Prawa i Porządku Publicznego przedstawił opinię zbiorcza Komisji. 
Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 18 sierpnia zapoznały się z projektem uchwały i 
zaopiniowały go pozytywnie. 
 
Rada Gminy  podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXXV/186/09 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy 
Mokrsko w zakresie trasy gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z towarzyszącą 
infrastrukturą oraz przewodami osłonowymi dla kabli do transmisji danych. 
 

P u n k t  7 
 

Informacja o realizacji budŜetu gminy za I półrocze 2009 
 

PoniewaŜ informacja o realizacji budŜetu gminy za I półrocze 2009 była analizowana i 
dyskutowania na posiedzeniach komisji Rada Gminy przychyliła się do wniosku radnego 
Mielczarka Marka o nie odczytywanie informacji. 
 
Radny Piśniak Arkadiusz – przedstawił opinię zbiorczą Komisji 
Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 18 sierpnia 2009r zapoznały się z informacją o 
realizacji budŜetu gminy za I półrocze 2009 rok i zaopiniowały je pozytywnie. 
 
PoniewaŜ nikt z obecnych nie zechciał zabrać głosu w dyskusji, Przewodnicząca Rady 
poprosiła o przyjęcie informacji poprzez głosowanie. 
 
Rada Gminy informację o realizacji budŜetu gminy za I półrocze 2009 przyjęła do 
akceptującej wiadomości. 
 
 

P u n k t  8 
 

Zmiany w budŜecie gminy na 2009r 
 

Głos zabrała pani Skarbnik Gminy. Przedstawiła propozycje zmian w budŜecie gminy na 
2009r  /projekt uchwały w załączeniu/ 
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Dyskusja: 

Radny Mielczarek -  mam pytanie do pani Skarbnik . 30 tys.zł dołoŜone do zakupu 
samochodu straŜackiego w OŜarowie były zabrane z innego zadania czy teŜ znalazły się inne 
środki. 
Pani Skarbnik – 30 tys.zł na zakup samochodu w OŜarowie jest wzięte z nieplanowanych 
środków jakie uzyskaliśmy jako zwrot  kosztu opracowania dokumentacji  na rozbudowę 
budynku szkoły w Mokrsku. Otrzymaliśmy dotację 31.055 zł. Dotacja została wprowadzona 
do budŜetu po stronie dochodów i wydatkowana na samochód w OŜarowie. PoniewaŜ są to 
wydatki z roku ubiegłego i moŜna je przeznaczyć na dowolny cel. 
Radna Strózik  
– Na  opracowanie dokumentacji na kanalizacje w Krzyworzece była planowana kwota 300 
tys.zł. a jest obecnie 200 tys.zł. 
- jaki jest cały koszt budowy drogi, która jest obecnie wykonywana w Krzyworzece, 
pierwotnie była wpisana kwota około 800 tys.zł. 
Pani Skarbnik  
– jest juŜ po przetargu na opracowanie projektu na kanalizacje w Krzyworzece i wpisano 
kwotę aktualną. 
- po przetargu koszt  przebudowy drogi gminnej Chotów-Krzyworzeka-OŜarów wynosi 
    496.865 zł. 
Radny Pisniak 
- rozdział 92601 – obiekty sportowe, wydatki bieŜące 10 tys.zł. przeznaczone jest na 2 
zadania. W jakich to jest relacjach. 
-   jeŜeli jest zgłaszany jakiś wniosek w sprawie dofinansowania zadania czy teŜ 
wprowadzenia nowego zadania to budŜetu,  czy strona wnioskująca  powinna wskazać  źródło 
finansowania. 
Zarówno wnioski radnych z OŜarowa  o zwiększenie środków na zakup samochodu OSP jak i 
wniosek radnej Gładysz w sprawie zakupu nieruchomości w Chotowie zostały 
zaakceptowane. 
Pani Skarbnik – 
- 10 tys.zł w rozdziale 92601 jest przeznaczone  dla LZS OŜarów i Mokrsko/ po  5 tys.zl 
kaŜdy./ 
- na komisji mówiłam, Ŝe  jeŜeli radny wnioskuje o przeznaczenie środków na jakieś zadanie 
powinien wskazać źródło ich pokrycia. Nie zostało to uczynione, jednak radni przegłosowali 
te dwa zadania. Zostałam postawiona przed faktem dokonanym. Jeszcze raz przeliczyłam  
dochody i wydatki i pieniądze znalazłam.  
Radny Piśniak   -   idąc  tym samym tropem i działając w ten sam sposób jak radni z OŜarowa 
i Chotowa składam wniosek podpisany przez 4 radnych z Mokrska  na ręce pani 
Przewodniczącej. Proszę aby pani Przewodnicząca   go odczytała i   abyśmy przez chwilę nad 
nim podyskutowali. 
Pani Przewodnicząca – proponuję abyśmy poczekali na p.Wójta. 
Radny Piśniak – uwaŜam, Ŝe   rozpoczęcie dyskusji w niczym nie przeszkadza. 
Radny Majtyka –  zgłaszając wniosek o wprowadzenie zadania do budŜetu czy teŜ 
zwiększenia środków na zadanie, które juŜ jest w budŜecie, radni nie wiedzą czy  są jeszcze 
jakieś wolne środki. UwaŜam, Ŝe radni mają za mało informacji. 
Przewodnicząca Rady –  wniosek radnego Pisniaka przyjmuję. PoniewaŜ są jeszcze inne 
wnioski  odczytam go w punkcie Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 
Radna Grześlak -  wcześniej było mówione, Ŝe monitoring  będzie tylko w Gimnazjum , 
natomiast w załączniku inwestycyjnym  do uchwały jest napisane „monitoring wizyjny w 
szkołach i placówkach”. Czy będzie zakładany we wszystkich szkołach? 
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Pani Skarbnik -  będzie tylko załoŜony monitoring w gimnazjum. Zgodnie z pismem 
Wojewody jest to zadanie realizowane w ramach rządowego programu wspierania w latach 
2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, 
wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach. Nazwa tego zadania jest 
„Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”. Nazwa zadania musi być identyczna na jakie 
Wojewoda przeznaczył środki. 
 
PoniewaŜ więcej zapytań nie było Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie projektu 
uchwały. 
 
Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXXV/187/09 w sprawie zmian w budŜecie gminy 
przy 2 głosach wstrzymujących się. 
 

P u n k t  9 
 

Interpelacje, zapytania i wolne wnioski 
 

Przewodnicząca Rady 
1.odczytała Skargi pana Wojciecha Szańca  na działalność Wójta z dnia: 
   -  26 czerwca 2009r  /do Urzędu Gminy wpłynęła 1 lipca 2009r/ 
   -  10 sierpnia 2009r  / wniesionej ustnie do protokołu w Biurze Rady Gminy/ 
   -  16 sierpnia 2009r skierowanej do rąk własnych pani Sabiny Sokół 
Po odczytaniu przekazała je Komisji Rewizyjnej celem rozpatrzenia. 
 
2.odczytała pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 lipca 2009r nr WK-
602/49/2009  / wyniki kontroli w zakresie realizacji inwestycji, ponoszenia wydatków na 
utrzymanie, remonty i modernizacje dróg, w zakresie w zakresie udzielania zamówień 
publicznych oraz wydatków na wynagrodzenia gospodarki finansowej/. 
  
3. odczytała pismo Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu nr Lp.31215/09 z dnia 21 
sierpnia 2009r w sprawie wsparcia finansowego w kwocie 5.000 zł. na cele określone w art.13 
ust.3 Ustawy o Policji 
Rada Gminy postanowiła dla Policji przekazać kwotę 2 tys.zł. 
 
4. odczytała wniosek radnych Rady Gminy z Mokrska  przekazany na dzisiejszej sesji przez 
    radnego Piśniaka 
 

dyskusja 

Przewodnicząca Rady – czy wiemy jakie są potrzebne środki na opracowanie projektu 
nowego obiektu sportowego na terenie Mokrska . Czy musi być koniecznie projekt 
opracowany w tym roku.? 
Radny Piśniak -  składałem ten wniosek, dlatego kilka słów komentarza..  
Na komisji były składane wnioski radnych o zwiększenie środków na zakup samochodu dla 
OSP w OŜarowie i na zakup działki w Chotowie. JeŜeli koledzy radni nie potrafili znaleźć 
alternatywy na pokrycie własnych wniosków, dlatego ja teŜ nie znajduję źródeł pokrycia  
mojego wniosku. JeŜeli znalazły się pieniądze dla OŜarowa i Chotowa dlatego pozwoliłem 
sobie złoŜyć w imieniu radnych z Mokrska ten wniosek. 
Pani Skarbnik mówiła, Ŝe nie ma pieniędzy a mimo to wnioski zostały złoŜone i 
przegłosowane. W związku z tym ja równieŜ mam prawo złoŜyć wniosek o wprowadzenie do 
budŜetu nowego zadania nie wskazując źródła sfinansowania.  
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Tego wniosku nie złoŜyłbym, gdyby pieniędzy nie było na OŜarów i Chotów. Chciałbym 
jednak być traktowany w podobny sposób jak pozostała grupa radnych. Jako radny wybrany 
przez jakąś grupę mieszkańców Mokrska mam prawo złoŜyć wniosek. 
 Radna Strózik -  dzisiaj został złoŜony wniosek przez radnych z Mokrska. Radni z 
Krzyworzeki teŜ składali wniosek i proszę o zachowanie  kolejności  ich załatwienia. 
Radny Majtyka -  radny Piśniak zabierając głos odnosi się do radnych z OŜarowa. Zadanie, 
które było dofinansowane na dzisiejszej sesji, juŜ drugi raz jest ujmowane w budŜecie gminy.  
Po przetargu okazało się, Ŝe kwota zaplanowana w budŜecie gminy jest za mała i naleŜy 
zwiększyć środki na zakup samochodu dla OSP aby to zadanie sfinansować. 
 Podobna sytuacja jest w Chotowie. Dobrze, Ŝe sprawa Chotowa została odłoŜona w czasie. 
Cena działki z 90 tys.zł spadła do 50 tys.zł. 
Radny Pisniak -  jeŜeli odnosimy się do ciągu zdarzeń, to chciałbym przypomnieć, Ŝe projekty 
na budowę obiektów sportowych w miejscowości Chotów i Mokrsko miały być wykonywane 
jednocześnie. W Chotowie jest wykupywana działka, projekt juŜ jest wykonany, natomiast w 
Mokrsku stoimy w miejscu. 
Nie Ŝądam  aby od razu obiekt został wybudowany. Wielokrotnie rozmawiałem z p.Wójtem i 
wiem, Ŝe bez środków zewnętrznych zadanie nie ma szans na realizację. 
Chciałbym jednak aby jakieś prace w tym kierunku zostały poczynione. 
Radna Gładysz – poniewaŜ sprawa dotyczy mojej miejscowości /Chotowa/, chciałam 
powiedzieć, Ŝe nie jestem przeciwna aby w Mokrsku  boisko nie powstało. O kupno tej 
działki walczymy juŜ drugi rok. Doskonale radni wiedzą jak wygląda działka gdzie był dawny 
sklep.  Jest to środek wsi, obok ma powstać boisko sportowe.  Park i działka na której ma 
powstać boisko łączy się z sobą. Obecnie poza niewielkimi pracami w Chotowie nic nie było 
zrobione. W Mokrsku park doprowadzony do estetycznego wyglądu. Mieszkańcy Mokrska 
mogą się tylko cieszyć. 
Nie mogę zabronić radnemu Pisniakowi złoŜenia wniosku. Mam tylko pytanie, czy projekt 
nie moŜe być opracowany w roku przyszłym np. na początku roku. Czy zgłoszenie wniosku 
przez grupę radnych z Mokrska w tym momencie jest właściwe. W Mokrsku naprawdę duŜo 
się robi. UwaŜam, Ŝe do tej sprawy naleŜy podejść po ludzku. 
Większość inwestycji jakie są prowadzone na terenie gminy, jest wykonywanych na terenie 
Mokrska 
Radny Piśniak – zadam pytanie radnej Gładysz, po co był zrobiony projekt na stadion w 
Chotowie w roku 2007. Czy nie moŜna było opracować projektu np. w tym roku, po 
wykupieniu działek i uprzątnięciu terenu. 
Radna Gładysz -  projekt jest opracowany, ale jeŜeli nie otrzymamy środków zewnętrznych 
nie zostanie wybudowany obiekt sportowy ani  w Chotowie, w Mokrsku czy teŜ wykonana 
Odnowa Centrum wsi Komorniki,  Krzyworzeki.  
Zadanie nie zrealizuje się za pieniądze budŜetowe. JeŜeli pieniądze się znajdą to równieŜ w 
Mokrsku obiekt sportowy powstanie. Myślę, Ŝe nawet w Mokrsku szybciej niŜ w Chotowie.  
Radny Piśniak -  na Mokrsko nie ma projektu, dlatego złoŜyłem wniosek o jego wykonanie. 
Aby starać się o jakiekolwiek środki musimy mieć projekt. Bez projektu zadania nie da się 
zrealizować. 
Ja złoŜyłem wniosek, prosiłem o dyskusję i jego przegłosowanie. Jeśli radni przegłosują na 
nie, to pani Skarbnik nie musi szukać środków.  Gdy Rada zobowiąŜe pana Wójta do szukania 
pieniędzy, to mam nadzieję, Ŝe czynności zostaną podjęte. Sprawa budowy obiektu 
sportowego w Mokrsku jest dyskutowana juŜ wiele lat. 
Proszę panią Przewodniczącą aby wniosek poddać pod głosowanie. 
Wójt Gminy  -  Jeśli chodzi o szukanie pieniędzy, to sytuacja była awaryjna. My w budŜecie 
zaplanowaliśmy 170 tys.zł na zakup samochodu. Z przetargu wyszła cena wyŜsza, dlatego 
poddaliśmy temat pod dyskusję, czy ogłaszamy nowy przetarg czy dokładamy środki. 
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Podobna sytuacja jest z Chotowem. Wcześniej było mówione, Ŝe działki nie kupujemy i 
odkładamy sprawę w czasie. PoniewaŜ znalazł się potencjalny nabywca przegłosowano aby 
działkę Gmina nabyła. 
Na terenie Mokrska jest robione duŜo i będzie jeszcze więcej. 
Kwestia boiska i rozbudowy szkoły wiąŜą się z sobą. Zanim radni wyrazili wolę by szukać 
pieniądze na zakup samochodu i działki, to najpierw podjęta została decyzja związana z 
rozbudową szkoły i ŚDS. Inwestycja ta blokuje wszelkie inne inwestycje, które są zapisane w 
budŜecie gminy. Do tej inwestycji musimy dołoŜyć sporo pieniędzy. W tym roku i przyszłym 
wydamy około 0,5 mln zł na szkołę. Fakt Ŝe rozbudowa jest z korzyścią  dla wszystkich 
miejscowości, gdyŜ do szkoły w Mokrsku gdzie jest gimnazjum  chodzą dzieci z całej gminy. 
Nie  moŜna powiedzieć, Ŝe nic się nie robi jeśli chodzi o boisko w Mokrsku. RozwaŜana jest 
koncepcja jak ma wyglądać obiekt sportowy. Projekt z wersją, która została przedstawiona, 
moŜe kosztować około 40-50 tys.netto. 

Dzisiaj mieliśmy drugie spotkanie  dotyczące rozbudowy budynku szkolnego. Koszty 
projektu zaleŜeć będą od tego co na tym terenie ma się znajdować .  
Musimy wybrać co ma być realizowane pierwsze, czy projekt na rozbudowę szkoły czy 
koncepcja dot. boiska. Moim zdaniem projekt na rozbudowę szkoły. Wszystkiego na raz nie 
jesteśmy w stanie udźwignąć. 
Radny Mielczarek – nie chciałbym polemizować z radną Gładysz, ale mam propozycję aby na 
najbliŜszą sesję przygotować informację , ile poszczególne sołectwa otrzymały środków na 
inwestycje w latach 2003-2009. 
W Mokrsku była: 
- wymiana sieci wodociągowej, poniewaŜ były rury azbestowe, awaria goniła awarie. W 
innych wsiach rur azbestowych nie było, 
- połoŜony dywanik asfaltowy na drodze na  Golgocie oraz na Woli /ok.1200 mb/ 
- w ub.roku była budowana kanalizacja 
- w Mokrsku II Starostwo Powiatowe połoŜyło 450 m chodnika, ale prawie wszystkie 
pieniądze sołeckie przez kilka kolejnych lat były  przeznaczone na  zakup płytek i rur. 
W Komornikach w tym okresie połoŜono 4 km asfaltu, w OŜarowie wybudowana zostało 
3km drogi w kierunku Słonin i w Krzyworzece ponad 3km. 
Radna Grześlak -   Mokrsko za poprzedniego Wójta było w niełasce, dlatego tak mało było 
zrobione. 
Jeśli chodzi o projekt na budowę obiektu sportowego jestem równieŜ „za”. Radni powinni 
pamiętać, Ŝe na początku  naszej kadencji  na tej sali  działacz z Chotowa p.Krawczyk 
powiedział, Ŝe projekt na obiekt sportowy w Chotowie i Mokrsku ma być opracowywany 
równocześnie. 
Jeśli nie ma szans opracowania go w tym roku, czy jest gwarancja, Ŝe zostanie opracowany w 
roku przyszłym. 
Pani Przewodnicząca  Rady – na pewno wszyscy bylibyśmy za, pytanie tylko skąd wziąć 
pieniądze. Czy pani Skarbnik lub pan Wójt widzi jakieś moŜliwości.  
Wójt Gminy – Były wcześniej pewne moŜliwości przesunięcia środków: 
- mieliśmy szczęście, Ŝe otrzymaliśmy zwrot środków za opracowanie projektu /ok.30 tys.zł/, 
- dokonana została wpłata mieszkańców za kanalizacje w Mokrsku /150 tys.zł/.  
- ponadto mieliśmy pieniądze na opracowanie studium wykonalności  na projekty związane z 
  pozyskiwaniem środków unijnych. 
- w niektórych pozycjach zostały wykonane ponadplanowe dochody.  
 Nabór wniosków na oświatę będzie najprawdopodobniej w I kwartale przyszłego 
roku. Warto byłoby złoŜyć wniosek obejmujący to co nie zostało wykonane w tym 
roku/nadbudowa nad ŚDS/, a nawet połączyć etap II rozbudowy szkoły z etapem III. 
JeŜeli wniosek by przeszedł mamy szansę na odzyskanie 85% kosztów inwestycji 
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Co w związku z tym mamy wybrać, projekt na rozbudowę szkoły czy na budowę boiska? 
Radny Pisniak – we wniosku napisałem, Ŝe projekt ma być opracowany w tym roku. Zdaję 
sobie sprawę i wiem, Ŝe realizacja pewnych zadań uzaleŜniona jest od innych. 
Mam nadzieję, Ŝe my  jako radni  i ludzie związani  z sportem w Mokrsku i Chotowie nie 
przegapimy szansy, jeŜeli pojawi się moŜliwość  składania  wniosków o pozyskanie środków 
zewnętrznych. Aby nie przegapić, trzeba mieć projekt, a w Mokrsku go nie ma. 
Jeszcze raz proszę Państwa radnych o przychylne ustosunkowanie się do wniosku. 
Wiem, Ŝe w tej chwili nie ma środków, ale za 2 -3 miesiące pieniądze mogą się znaleźć. 
Nie proszę pana Wójta ani panią Skarbnik, która jest odpowiedzialna za finanse w gminie, 
aby w przeciągu tygodnia znalazła pieniądze, a tylko w bieŜącym roku. 
Wójt Gminy- są 2 sprawy do wyboru: 
- rozbudowa szkoły etap III /z termomodernizacja budynku, wymiana pieców w kotłowni i 
przygotowanie szkoły do reformy oświaty, 
- opracowanie projektu na boisko. 
Co ma być realizowane pierwsze? Przygotowanie projektu na obiekt sportowy będzie trwało 
znacznie krócej niŜ na szkołę. Jeśli będzie budowane tylko boisko, moŜemy je wykonać na 
zgłoszenie bez pozwolenia na budowę. 
Przewodnicząca Rady – w związku z wypowiedzią radnego Piśniaka, zwracam się z 
zapytaniem czy wycofuje wniosek złoŜony na piśmie w imieniu 4 radnych z Mokrska 
Radny Pisniak. – na razie nie wycofuje wniosku. Pan Wójt stawia mnie w nie zręcznej 
sytuacji. MoŜna powiedzieć, Ŝe jest to szantaŜ. Radni mają zadecydować czy ma być 
rozbudowywana szkoła czy boisko. 
Radna Gładysz – wniosek został złoŜony i naleŜy go przegłosować.  
Wójt Gminy – my powinniśmy realizować takie zadania, które dają moŜliwość odzyskania 
środków. Jeśli chodzi o budynek szkoły w Mokrsku to w najbliŜszych 2 latach musimy i tak 
coś zrobić, poniewaŜ będzie brakować sal. 
Przewodnicząca Rady – jest propozycja Wójta dot.budynku szkolnego i wniosek radnego 
Piśniaka dot.obiektu  sportowego. Oba zadania są potrzebne. Wszystkich zadań naraz nie 
udźwigniemy. Znalazły się pieniądze na OŜarów i Chotów, ale juŜ więcej moŜe się nie 
znaleźć. Do końca roku pozostało kilka miesięcy. 
Jak moŜemy w ciągu roku wprowadzać nowe zadania i zmuszać Wójta do szukania środków. 
Radny Pisniak – chciałbym aby pan Wójt powiedział, jaka jest szansa na znalezienie w tym 
roku środków na opracowanie projektu na obiekt sportowy w Mokrsku. 
Wójt Gminy – projekty opracowuje się za własne środki, nie zaciąga się kredytu. Znalezienie 
na dzień obecny kwoty nawet 50 tys.zł. jest problematyczne. 
Radny Piśniak – Jeśli chodzi o kolejność realizacji zadań, to z pewnością szkoła jest 
waŜniejsza niŜ obiekt sportowy. 
Wycofuję się z wcześniej złoŜonego wniosku ale chciałbym abyśmy przegłosowali wniosek 
następującej treści: 
„Rada Gminy Mokrsko zobowiązuje Wójta Gminy do rozpoczęcia w moŜliwie najbliŜszym 
czasie wszelkich czynności zmierzających do znalezienia środków na stworzenie projektu 
nowego obiektu sportowego na terenie Mokrska. 
Jednocześnie prosimy aby po zaprojektowaniu w/w obiektu został przygotowany wniosek o 
jego dofinansowanie i złoŜenie w odpowiednich instytucjach. JeŜeli po przetargach nie znajda 
się wolne środki w tym roku /Ŝywa gotówka/ to zadanie to zostanie wpisane w budŜet 
przyszłego roku”. 
Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem, kto z radnych jest za ustnym wnioskiem 
radnego Pisniaka złoŜonym na dzisiejszej sesji dotyczącym obiektu sportowego w Mokrsku. 
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Za wnioskiem radnego Piśniaka głosowało 8 radnych, 7 radnych wstrzymało się od 
głosu. 
 
Radny Juszczak  poinformował iŜ w dniach 25-28 września 2009r odbywają się 
Międzynarodowe Targi Rolnicze w Bednarach koło Poznania. Wstęp jest wolny, bezpłatny 
parking, darmowe katalogi wystawowe. Dofinansowanie dojazdów grupowych /powyŜej 20 
osób/ w dni robocze wynosi 1,20 zł do kaŜdego km, w niedziele - 1.00zł. Koszt wycieczki 
przypadający na 1 uczestnika  wynosi 30 zł. Zapisy są u mnie w terminie do 30 sierpnia br. 
Wyjazd jest planowany na 27 września br. 
Wójt Gminy 

1. Gmina Wieluń przymierza się do budowy drogi rolniczej z Wojewódzkiego  Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych od miejscowości Kurów w kierunku Chotowa. Byłem na 
rozmowach u Burmistrza dotyczących opracowania projektu.  Większość drogi byłaby 
wykonana na terenie Kurowa. Na długości 130 m byłaby wykonana na terenie 2 gmin. 
Droga ma mieć 5 m szerokości. Na szerokości około 1 m na długości 130 m byłby 
połoŜony asfalt na naszej stronie . Koszt dla naszej gminy to  szacowana kwota około 
5 tys.zł.  
 
Radni opowiedzieli się na wspólną realizacją zadania. Uchwała w powyŜszej 
sprawie zostanie podjęta w terminie późniejszym. 

 
2. Są przeznaczone do sprzedaŜy lokale mieszkalne w  budynkach komunalnych w 

OŜarowie. Najemcy tych lokali uwaŜają, Ŝe cena jest za wysoka i zwrócili się z prośbą 
o zastosowanie bonifikaty przy zapłacie. Dziś sygnalizuję temat, a przedstawię go 
szerzej  na komisji. 

 
Radna Strózik – zwróciła się z zapytaniem: czy będą zakładane barierki na  moście w 
Krzyworzece oraz kiedy będzie zakładany chodnik w Krzyworzece. 
Wójt Gminy 
- Barierki są zakupione a po zakończeniu prac w Komornikach i Mokrsku pracownicy 
przejdą do Krzyworzeki. 
Radny Podyma – wnioskował o rozwaŜenie moŜliwości przebudowy drogi w 
Krzyworzece od p.Chwindy do p.Spychały ze środków WFOGR w budŜecie na 2010r. 
Radny Szaniec – zgłosił , Ŝe nie świeca się lampy uliczne naprzeciwko zbiornika ppoŜ w 
OŜarowie oraz naleŜy sprawdzić oświetlenie uliczne naprzeciwko cegielni w OŜarowie 
/ świeciły się w dzień/ 
Przewodnicząca Rady –  jeŜeli gdzieś nie świecą się lampy uliczne sprawę naleŜy 
zgłaszać w pokoju nr 1 w Urzędzie Gminy. 
 
 

 
P u n k t  10 

 
Zamknięcie obrad sesji 

 
Przewodnicząca Rady stwierdziła wyczerpanie się porządku obrad sesji, podziękowała 
wszystkich za udział i zamknęła obrady XXXV sesji Rady Gminy Mokrsko 
 
Na dzisiejszej sesji zostały podjęte następujące uchwały stanowiące integralna część 
protokółu: 
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Lp. Nr uchwały w sprawie: 

 

1. XXXV/180/09 Utworzenia Zespołu Szkoły i Przedszkola w Komornikach 
 

2. XXXV/181/09  
Utworzenia Zespołu Szkoły i Przedszkola w OŜarowie 

3. XXXV/182/09  
Utworzenia Zespołu Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece 

4. XXXV/183/09  
Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wieluńskiego 

5. XXXV/184/09 Zaciągnięcia poŜyczki z WFOŚiGW na zamknięcie i 
rekultywację składowiska odpadów w gminie Mokrsko i 
likwidację dzikiego wysypiska w Krzyworzece 

6. XXXV/185/09 Zaliczenia drogi na terenie gminy Mokrsko do kategorii dróg 
gminnych oraz ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych 
na terenie gminy Mokrsko 

7. XXXV/186/09 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla gminy Mokrsko w 
zakresie trasy gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z 
towarzyszącą infrastrukturą oraz przewodami osłonowymi dla 
kabli do transmisji danych 

8. XXXV/187/09 Zmian w budŜecie gminy na 2009r 
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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 – 18 
2.Podjęte uchwały od nr XXXV/180/09  -  XXXV/187/09 
 
 


