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PROTOKÓŁ Nr XLI/10 
 
z sesji Rady Gminy Mokrsko odbytej w dniu 19 stycznia 2010 r w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy Mokrsko pod przewodnictwem pani Sabiny 
Sokół – Przewodniczącej Rady Gminy 
 
Ustalona liczba radnych  - 15 
Faktyczna liczba radnych - 15 
Liczba radnych obecnych na sesji – 14 
 
Radni Rady Gminy obecni na sesji: 
1.Braliński Zbigniew 
2.Grzeslak GraŜyna 
3.Juszczak Jan 
4.Kmiecik Jan 
5.Majtyka Grzegorz 
6.Piśniak Arkadiusz 
7.Podyma Zbigniew 
8.Rzepka Wiesław 
9.Słowik Zdzisław 
10.Sokół Sabina 
11.Strózik Teresa 
12.Szaniec Wojciech 
13.Wolna Genowefa 
 
Ponadto w sesji udział wzięli: 
1.Tomasz Kącki - Wójt Gminy 
2.Nagła Renata - Skarbnik Gminy 
3.Małgorzata Stanek - Sekretarz Gminy 
4.Baranowska Patrycja - referent w UG 
5.Marczak Beata - Kierownik Referatu w UG 
6.Ciura ElŜbieta - sołtys sołectwa Mątewki 
7.Braliński Stanisław - sołtys sołectwa Motyl 
8.Ptak GraŜyna - sołtys sołectwa Jasna Góra 
9.Szkudlarek Zbigniew- sołtys sołectwa Komorniki 
10.Szajsner Beata - sołtys sołectwa Krzyworzeka I 
 
 
Ogółem w obradach XLI sesji udział wzięły 23 osoby. 
 

 
Porządek obrad sesji: 

 
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 
2.Ustalenie porządku obrad 
3.Przyjęcie protokółu z XL sesji Rady Gminy 
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
5.Informacja Wójta Gminy o działalności pomiędzy sesjami 

      6.Uchwalenie planu pracy Rady i Komisji na 2010 rok 
      7.Uchwalenie budŜetu gminy na 2010r 
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      8.Uchwalenie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
          prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2010 
      9.Projektów uchwał w sprawie: 
        - uchylenia uchwały Nr XXXV/180/09 Rady Gminy Mokrsko z dnia 26 sierpnia 2009r w 
          sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Przedszkola w Komornikach 
        - uchylenia uchwały Nr XXXV/181/09 Rady Gminy Mokrsko z dnia 26 sierpnia 2009r w 
          sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Przedszkola w OŜarowie 
        - uchylenia uchwały Nr XXXV/182/09 Rady Gminy Mokrsko z dnia 26 sierpnia 2009r w 
          sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Przedszkola w Krzyworzece 
        - połączenia Publicznego Przedszkola i Publicznej Szkoły Podstawowej i utworzenia 
          Zespołu Szkoły i Przedszkola w Komornikach 
        - połączenia Publicznego Przedszkola i Publicznej Szkoły Podstawowej i utworzenia 
          Zespołu Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece 
       - połączenia Publicznego Przedszkola i Publicznej Szkoły Podstawowej i utworzenia 
          Zespołu Szkoły i Przedszkola w OŜarowie 
       - połączenia Publicznego Przedszkola i Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum i 
         utworzenia Zespołu Szkoły i Przedszkola w Mokrsku 
      10.Rozpatrzenie skarg na działalność Wójta Gminy Mokrsko 
      11.Interpelacje, zapytania i wolne wnioski 
      12.Zamknięcie obrad sesji 
 
 
 

 
P u n k t  1 

 
 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 
 

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

 
P u n k t 2 

 
Ustalenie porządku obrad 

 
Pani Sabina Sokół, Przewodnicząca Rady – odczytała porządek obrad sesji jaki został 
przesłany radnym łącznie z zaproszeniem i następnie zwróciła się z zapytaniem, czy do 
proponowanego porządku  są uwagi. 
 
Rada Gminy porządek obrad XLI sesji jednogłośnie. 

 
 

P u n k t  3 
 

Przyjęcie protokółu XL  sesji Rady Gminy 
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Protokół był wyłoŜony na sali obrad przed sesją. Do protokołu 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: 
 Podymę Zbigniewa, Wolną Genowefę, Jana Juszczaka. 
 
Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków Rada Gminy przyjęła. 
 

 
 

P u n k t  5 
 

Informacja Wójta o działalności pomiędzy sesjami 
 
 

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

Radny Piśniak –chciałbym się zapytać o kontrolę projektu „Rozbudowa budynku szkolnego w 
m. Mokrsko” w ramach RPO WŁ. Czy po tej  kontroli będzie  moŜna zacząć uŜytkować 
obiekt, czy jest  to ostatnia kontrola , czy czegoś  jeszcze brakuje aby moŜna uŜytkować  
nadbudowaną część budynku? 
Wójt Gminy – kontrola nie ma wpływu na uŜytkowanie. Kontrola obejmuje  rozliczenie 
zadania pod względem prowadzonych wszystkich procedur. Sprawdzana będzie cała 
dokumentacja /czy odbyły się przetargi, czy są wszystkie umowy, faktury itd./ plus obiekt. 
Jeśli  chodzi o uŜyteczność to obowiązują przepisy prawa budowanego. Brakuje jeszcze 2 
dokumentów, do końca stycznia powinny być przygotowane. Po  ich otrzymaniu i 
zatwierdzeniu w Nadzorze Budowlanym zakończenia inwestycji obiekt zostanie oddany do 
uŜytku. 
Radny Majtyka – składając informację  pan Wójt wspomniał, Ŝe projektant złoŜył projekt na 
rozbudowę ośrodka zdrowia w OŜarowie. W nowym budŜecie w  tabeli nr 4a - Zadania 
inwestycyjne punkcie 2 pojawiła zadanie „Przebudowa i termomodernizacja budynku 
usługowego z częścią mieszkalną OŜarów 1” 
Pani Skarbnik  - jest to zapłacenie projektu z roku ubiegłego. 
Wójt Gminy -  pismo, które zostało wysłane do p.Sułkowskiego dotyczyło wywiązania się z 
zawartej umowy, określało jakie dokumenty powinien nam dostarczyć. Na dzień 15 stycznia 
br  p. Sułkowski dostarczył dokumenty, które przedstawiają część opisową obiektu plus 
rysunki./ jak będzie wyglądał budynek, jakie będą dokonane zmiany,  przebudowa instalacji 
wodno-kanalizacyjnej/. Te dokumenty  są sprawdzane. Część dokumentów nie odpowiada 
naszym oczekiwaniom. Ustalono, Ŝe kosztorysy, które są dla nas b. istotne zostaną 
dostarczone do najbliŜszego piątku.  
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Radna Grześlak -  Pan Wójt wspomniał Ŝe są prowadzone konsultacje na temat  budowy 
obiektu sportowego wraz z Orlikiem i prosił o dyskusję radnych. Czy dyskusja ma być w tym 
punkcie czy przy budŜecie? 
Wójt Gminy -  Aby zrealizować jakieś zadanie trzeba  rozwaŜyć kilka spraw. Pierwsza to 
lokalizacja. Lokalizacja i koncepcja powoduje, Ŝe pojawiają się  koszty: 
-  projektu, który powinien być wpisany do budŜetu, 
- czy przygotowana koncepcja  będzie kosztowna czy nie. 
Wg opracowanej koncepcji / mapę radni otrzymali/ Orlik mieściłby się na terenie pomiędzy 
dawną kolejką a parkiem.  Na tym terenie zmieściłoby się równieŜ boisko o szerokości 60 m 
do piłki noŜnej.  W tej koncepcji kosztem kwalifikowanym, o który moglibyśmy się starać 
jest część prostokątna na mapie dotycząca budowy Orlika / boisko piłkarskie Orlik, budynek i 
boisko wielofunkcyjne Orlik/. Być moŜe udałoby się jeszcze dodać koszty związane z 
uzbrojeniem terenu /pochylnia i miejsce parkingowe/. Kanalizacja , światło, wodociąg mogą 
być równieŜ kwalifikowane w jakiejś części. 
Na drugiej części terenu znajduje się boisko do piłki nowej o wymiarach 62 x 102 m z 
trybuną na 200 osób. Układ tych 2 obiektów nie byłby na jednym poziomie. Boisko duŜe 
byłoby wyŜej. Dzięki temu  duŜo ziemi z terenu  Orlika moŜna  wykorzystać  i  nawieźć na 
boisko. Nie będzie wywozu ziemi a nawoŜenie. 
Radny Majtyka – czy nie zostanie zalany teren Orlika? 
Wójt Gminy – będą wykopane 2 rowy wokoło, wykonane groble plus  drenacja terenu. 
Grześlak – w projekcie budŜetu, który otrzymaliśmy środków na  opracowanie projektu 
obiektu sportowego w Mokrsku nie ma. 
Wójt Gminy – w związku z pismem dyrektorów dotyczącym przeciekania dachów  
przygotowywane są przez projektanta   wyliczenia z punktu widzenia statystyki i 
projektowania dotyczące  potrzeb i perspektywy rozwoju szkoły. Na najbliŜszym posiedzeniu 
komisji   sprawa zostanie przedstawiona.Projekt  związany z  budynkiem szkolnym będzie 
kosztował ponad 100 tys.zł i trzeba będzie ogłosić przetarg.  
Będziemy musieli wybrać, które zadanie realizować będziemy w pierwszej kolejności i czy 
znajdą się pieniądze w budŜecie.  Na pewno do m-ca marca nie zostanie podpisana umowa na 
projekt dot.Orlika poniewaŜ nie będziemy mieć środków. Musimy  mieć  zabezpieczone 
środki na projekty składane do LGD i FOGR-u. 
Radny Szaniec -  ja  chciałem odnieść się do  udzielonej odpowiedzi na zgłoszoną interpelację 
dotyczącą chodnika przy Muzeum w OŜarowie.  Dyrektor Muzeum  twierdzi, Ŝe nieprawdą 
jest, ze chodnik nie jest sprzątany. Radny Majtyka  jest świadkiem, Ŝe na zebraniu straŜackim 
Komendant Gminy zwrócił się do mnie abym wystąpił  na sesji w sprawie  sprzątania 
chodnika. Dawniej na chodniku  leŜały liście a teraz jest śnieg. Wczoraj  przejeŜdŜałem koło 
Muzeum i widziałem, Ŝe pracownicy zaczęli odśnieŜać chodnik.  UwaŜam sprawę za 
zakończoną. 
Natomiast jeśli chodzi o park przy Muzeum, to dobrze byłoby aby  były  tam ławeczki  i 
społeczeństwo z całej gminy korzystało z parku.  W tej chwili teren jest zamknięty. MoŜe z 
budŜetu gminy  przeznaczylibyśmy jakieś środki na  kilka ławek. 
Pani Stanek Sekretarz Gminy – aby moŜna byłoby udzielić dotacji do zabytków,  Rada Gminy 
musiałaby podjąć uchwałę określającą zasady  przydzielania dotacji. Jest to bardzo 
rozbudowany i skomplikowany akt  prawny. DuŜo dokumentów trzeba przedłoŜyć, ktoś musi 
czuwać nad tym i sprawdzać. Zabytkiem na naszym terenie jest nie tylko Muzeum ale 
równieŜ kościoły. JeŜeli taka uchwała byłaby podjęta to prawdopodobnie równieŜ Parafie 
wystąpiłyby o środki. Przed podjęciem uchwały powinniśmy się zastanowić czy mamy środki 
w budŜecie na  zabytki. 
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PoniewaŜ więcej zapytań ani uwag nie było, Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie, kto  
z radnych jest za przyjęciem informacji przedstawionej przez Wójta Gminy oraz za 
przedstawiona koncepcją budowy obiektu sportowego w Mokrsku 
 
Rada Gminy  informację Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami przyjęła  
jednogłośnie. Jednocześnie wyraziła pozytywną opinię na temat koncepcji budowy 
obiektu sportowego w Mokrsku. 
 
 

P u n k t  6 
 

Uchwalenie planu pracy Rady i Komisji na 2010 rok 
 

Przewodnicząca Rady – plany pracy Rady i Komisji były omawiane na posiedzeniu komisji w 
dniu 14 stycznia br.  Wójt Gminy zaproponował  uwzględnienie w planach pracy Komisji w 
m-cu lutym dyskusji na potrzeb inwestycyjnych w oświacie. 
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się zapytaniem czy do planów pracy Rady i 
Komisji radni maja uwagi i czy naleŜy je odczytywać. 
 
Radni zrezygnowali z ich odczytywania. Do projektu planu pracy Rady i Komisji nie 
wniesiono uwag.  
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr  XLI/215/10 w sprawie uchwalenia 
planu pracy Rady Gminy oraz Komisji na 2010 rok. 
 
 

P u n k t  7 
 

Uchwalenie budŜetu gminy na 2010 rok 
 

 
Głos zabrała pani Renata Nagła – Skarbnik Gminy 
Przedstawiony  projekt budŜetu na rok 2010 róŜni się projektu jaki był przedstawiany na 
komisjach. RóŜnica jest w tym, Ŝe w załączniku nr 1 dochody budŜetu gminy na 2010 dodano 
rozdziały i paragrafy. Dochody są podzielone zgodnie z klasyfikacja budŜetową.  
Kwota dochodów zwiększyła się  o 35 tys.zł   i wydatki o 25 tys.zł w porównaniu  z kwotami 
podanymi na komisji. RóŜnica ta wynika z tego, Ŝe do końca grudnia ub.roku  był Gminny 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami. Od 1 stycznia nowa ustawa likwiduje 
ten fundusz. Środki jakie mieliśmy zaplanowane w tym funduszu stają się dochodami i 
wydatkami budŜetu gminy. Po stronie przychodów i rozchodów GFOŚiGW mieliśmy 
zaplanowaną kwotę  20 tys.zł ,  na koncie Funduszu  na koniec roku pozostało 5 tys.zł. W 
związku z tym dochody i wydatki w dziale 900 zwiększone zostały o 25 tys.zł. RównieŜ 
został zmieniony załącznik. Nie jest to  Gminny Fundusz Ochrony Środowiska, a tylko Plan 
dochodów i wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. 
Dochody budŜetu gminy zostały równieŜ zwiększone jeszcze o 10 tys.zł. poniewaŜ 
zmniejszono wolne środki w związku z pismem Urzędu Skarbowego z Łodzi. Zgodnie z tym 
pismem musimy zwrócić do Urzędu Skarbowego  kwotę podatku dochodowego od osób 
prawnych w wysokości  ok. 6 tys.zł. Rozliczenie roku ubiegłego jest prowadzone do 21 
stycznia dlatego uwaŜam, Ŝe była to końcowa korekta. 
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W związku z tym dochody budŜetu gminy stanowią kwotę 15.988.331,36 zł  zgodnie z tabelą 
nr 1 do uchwały. 
RównieŜ wyszczególnia się  w dochodach kwotę planowanej dotacji z budŜetu państwa na 
realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z tabela nr 2. Załącznik i kwota 
dotacji nie uległa zmianie. 
Ustala się wydatki budŜetu w łącznej wysokości 19.201.526,36 zł zgodnie z tabela nr 3, w 
tym wydatki bieŜące 13.669.210,36 zł, wydatki majątkowe 5.532.316 zł. Wzrost wydatków  
jest o 25 tys.zł w porównaniu do kwoty podanej na komisji. Wzrost dotyczy wydatków 
bieŜących, co odzwierciedla nowy załącznik – Plan dochodów i wydatków na ochronę 
środowiska i gospodarkę wodną /tabela nr 9/. 
W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: wydatki na finansowanie zadań z 
zakresu administracji rządowej zleconych w gminie w wysokości 2.012.989 oraz wydatki na 
finansowanie zadań bieŜących wygenerowanych na podstawie porozumień z jednostkami 
samorządu terytorialnego w wysokości 43.318 zł /dotacja dla Urzędu Gminy w Skomlinie na 
pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem wysypiska śmieci/. Kwoty nie uległy zmianie i 
załącznik równieŜ nie uległ zmianie. 
RóŜnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budŜetu w wysokości 
3,213.195 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i 
poŜyczek oraz wolnych środków jako nadwyŜki środków pienięŜnych na rachunku  bieŜącym 
budŜetu, wynikających z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych. 
Ustala się przychody budŜetu w łącznej wysokości 4.283.155 zł i rozchody budŜetu w łącznej 
wysokości 1.069.960 zgodnie z tabelą nr 5.  Tabela uległa zmianie w  poz.8 wolne środki, z 
kwoty 470 tys.zł na  kwotę 460 tys.zł. W sumie  przychody i rozchody nie ulegają zmianie. 
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i poŜyczek z przeznaczeniem na 
pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu  budŜetu gminy w wysokości 
1.550.000 zł, finansowanie planowanego  deficytu w wysokości 4.913.155 zł /kwota większa 
o 460 tys.zł w porównaniu z projektem przekazanym w listopadzie/, spłatę wcześniej 
zaciągniętych kredytów i poŜyczek w wysokości 1.285.688 zł. 
W budŜecie tworzy się rezerwy: ogólna w wysokości 25.000 zł i celowe w wysokości 125000 
zł z przeznaczeniem na zarządzenie kryzysowe w wysokości 25.000 zł, pomoc finansową dla 
powiatu w ramach inicjatyw samorządowych w kwocie 35.000 zł, oraz środków do 
dyspozycji samorządu wsi w kwocie 65.000 zł. 
Dochody i wydatki budŜetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaŜ 
napojów alkoholowych i wydatki budŜetu na realizacje zadań ujętych w gminnym programie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie 
przeciwdziałania narkomanii zgodnie z tabela nr 6. /tabela  i wysokość środków nie ulega 
zmianie/.  
Wydatki budŜetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dla 
jednostek sektora finansów publicznych dotacje podmiotowe i celowe w łącznej wysokości 
617.063 zł. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotację celowa w wysokości 
80.000 zł, jest to dotacja dla stowarzyszeń /wzrost o 25 tys. zł na upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu/. 
Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z tabela nr 7/ 
tabela nie ulega zmianie/ i na wieloletnie projekty realizowane ze środków pochodzących z 
budŜetu Unii Europejskiej, nie podlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy 
udzielonej przez pastwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym handlu oraz z 
innych srodków nie podlegający zwrotowi pochodzących z zagranicy zgodnie z tabela nr 8. 
Ogólnie tabela nie  uległa zmianie. W tabeli został wyszczególniony tylko rok 2010 zgodnie z 
stanowiskiem Izby Obrachunkowej. 
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Ustala się plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną zgodnie z 
tabela nr 9. Jest to nowa tabela ,  zamiana  załącznika dot. Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na  Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska i 
gospodarkę wodna, kwota 25 tys.zł. 
Ustala się plan przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych jednostek budŜetowych w 
kwocie 90.000 zł,  zgodnie z tabelą nr 10 ./tabela nie ulega zmianie/ . 
Określa się dochody budŜetu państwa związane z realizacja zadań zleconych zgodnie z tabela 
nr 11. Jest to nowa tabela, która wprowadza dochody jakie gmina realizuje na rzecz budŜetu 
państwa. Są to dochody za udostępnienie danych osobowych /5%/ oraz za pobyt uczestników 
w ŚDS /5%//, oraz wpływy z ściągniętego zwrotu z tytułu zaliczki czy funduszu 
alimentacyjnego. /40-50%/  
UpowaŜnia się Wójta Gminy do: 
- dokonywania zmian wydatków  bieŜących budŜetu w graniach działu, polegających na 
przesunięciu miedzy rozdziałami w zakresie uposaŜenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 
- dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami w 
ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umoŜliwiającej realizację zadania. 
W zakresie wykonania budŜetu upowaŜnia się Wójta Gminy do zaciągania w 2010 roku 
kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budŜetu, których zadłuŜenie w ciągu roku 
nie moŜe przekroczyć 1.500 tys.zł. 
UpowaŜnia się równieŜ Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków 
na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków 
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na 
zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z tabelami 7 i 8.  
UpowaŜnia się Wójta Gminy do zaciągania w 2010r zobowiązań z tytułu umów, których 
realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i 
termin zapłaty upływa w 2010 roku. To upowaŜnienie jest zasadna gdyŜ znaczna część umów 
jest zawarta na okres przejściowy. Jest podpisana w starym roku a płatność jest w nowym 
roku. 
Załącznikiem do budŜetu jest prognoza długu i spłat zobowiązań na 2010 rok i lata następne 
zgodnie z tabelą nr 12. Tabela nie uległa zmianie. 
Następnie pani Skarbnik przedstawiła pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w 
sprawie: 
-  wyraŜenia opinii odnośnie moŜliwości sfinansowania deficytu oraz prognozy kwoty długu 
przedstawionego przez Gminę Mokrsko 
- wyraŜenia opinii o projekcie budŜetu gminy Mokrsko na 2010 rok.                                                                                
Pani Grześlak GraŜyna – przedstawiła opinie Komisji  dotycząca projektu budŜetu na 2010 
rok./opinia w załączeniu/. 
 
 Dyskusja: 

Radny Majtyka  -  w paragrafie 10 w punkcie 2 dla jednostek spoza sektora finansów 
publicznych proponuje się przyznać  dotację w wysokości 8.000 zł. Na co jest ta dotacja? 
Pani Skarbnik – jest to dotacja dla stowarzyszeń. Dla stowarzyszeń z zakresu kultury 
fizycznej proponuje się dotację w wysokości 75 tys.zł i 5 tys.zł z zakresu kultury duchowej. 
Radny Majtyka – na komisji rozmawialiśmy o dofinansowaniu 1000 zł dla orkiestry w 
OŜarowie na zakup mundurów. Czy ta kwota jest przewidziana w budŜecie? 
Wójt Gminy  -  Radny Majtyka zawsze będzie wymuszał aby dodatkowo środki były 
wydzielone. Na kulturę przewidziana jest pewna  kwota, w tym na działalność orkiestr i 
zespołów. Ponadto są  środki w rozdziale ochotnicze straŜe poŜarne. Nie jest jednak 
wydzielona pula środki na zakup mundurów dla orkiestry. W budŜecie nie ma wskazania z 
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jakich środków mają być zakupione mundury dla orkiestry ani teŜ nie zwiększone zostały 
środki na ten cel. 
Radny Majtyka -   Zarząd Gminny OSP obiecał, Ŝe jak będzie podział środków na kaŜdą 
jednostkę zostanie odpisana pewna kwota na zakup mundurów dla orkiestry. 
JeŜeli ze środków przeznaczonych na zespoły działające w gminie wyasygnujemy 1000 zł  na  
mundury dla orkiestry, to nie wystarczy na zakup instrumentów. 
Jest napisany wniosek do Zarządu Wojewódzkiego OSP o dofinansowanie zakupu 
mundurów. Jest moŜliwość dofinansowania do 50% kosztów. Zarząd Gminy OSP zobowiązał 
się dołoŜyć 900 zł, orkiestra z własnych środków planuje przeznaczyć  teŜ kwotę 900 zł. 
Musimy mieć około 3 tys. zł  własnych środków. 
Wójt Gminy – poniewaŜ środki na zakup instrumentów mają być w rozdziale Ochotnicze 
straŜe poŜarne, kwota  która jest przeznaczona na utrzymanie straŜy zostanie pomniejszona o 
1000 zł i będzie nazwana jako dotacja rozwojowa do zakupu mundurów dla orkiestry. 
Radny Majtyka -  będzie wówczas 2 razy pomniejszona kwota dla straŜy, poniewaŜ jednostki 
zobowiązały się, Ŝe przy podziale własnych środków  wydzielona zostanie pewna kwota na 
mundury dla orkiestry.  
Wójt Gminy  -  na dzień obecny nie mamy wolnych środków aby zwiększyć budŜet straŜy na 
zakup instrumentów. 
Radny Szaniec – Mam na  uwadze nasz ośrodek zdrowia w OŜarowie. W projekcie budŜetu 
jest przewidziana kwota 45 tys. zł. na projekt , a co dalej?. Rozporządzenie Ministra zdrowia 
z dnia 10 lipca 2006r  w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i 
urządzenia zakładów opieki zdrowotnej /opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 213, zm. z 
2008r Dz.U.Nr  30 poz.187/ mówi, Ŝe dostosowanie obiektów ma być wykonane do 30 
czerwca 2012r. Z ośrodka zdrowia nie korzystają tylko mieszkańcy OŜarowa, ale równieŜ  z 
całej Gminy. Czas biegnie a projektu nie ma. Oby nie stało najgorsze, Ŝe ośrodek zostanie 
zlikwidowany.  NaleŜy się powaŜnie zastanowić nad tym tematem, aby nie było za późno. 
W budynku miały być wymieniane okna, ocieplenie ale projekt nie został zrealizowany. 
Wójt Gminy – z sprawozdania, które dzisiaj przedstawiałem wynika, Ŝe projektant 
przymuszony  z naszej strony zmobilizował się i dokumenty dostarczył. Muszą być 
zweryfikowane czy odpowiadają naszym potrzebom. Projekt modernizacji tego budynku 
dotyczy prawie całego obiektu  Będzie nowa instalacja  co i wod –kan .Prawdopodobnie jeŜeli 
ta inwestycja będzie robiona ośrodek będzie trzeba zamknąć, aby zaplanowane zadania 
wykonać. Z wstępnego kosztorysu, który przedstawił projektant Sułkowski jest to kwota 
ok.600 tys.zł. Być moŜe kwota spadnie. Gdy będziemy mieć wszystkie dokumenty łącznie z 
pozwoleniem na budowę, będziemy wybierać kolejność wykonywania prac. Na ten obiekt 
moŜemy starać się o poŜyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, ale musimy 
mieć taka moŜliwość. Na dzień dzisiejszy nie udało się lepszej konstrukcji budŜetu stworzyć. 
Radna Grześlak – na komisjach podnoszona był podnoszony temat budynku szkoły w 
Mokrsku . Spotkanie z przedstawicielami oświaty jest zaplanowane na m-c luty. 
Wójt Gminy – jeŜeli chodzi o budynek w Mokrsku , to poprosiliśmy projektanta 
p.Wawrzyniaka, aby zrobił ogólne wyliczenia dotyczące rozbudowy bazy oświatowej. Czy 
jest konieczna czy nie. 
JeŜeli ma realizowany etap  tzw. pilny, remontu dachu, to o rozbudowie budynku moŜemy 
myśleć dopiero za 5-10 lat. Rozbudowa polegałaby wówczas na dobudowie nowego skrzydła. 
Wykonując termomodernizację budynków oświatowych największy zysk mielibyśmy w 
przypadku Szkoły w OŜarowie, gdzie najdroŜej kosztuje nas opał. 
Pani Skarbnik – przedstawiła analizę odnośnie dodatku uzupełniającego na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego jaki będziemy musieli wypłacić do końca stycznia 
nauczycielom. Jest to kwota 179.639 zł. brutto. Od tej kwoty 32.335 zł stanowią pochodne 
/ZUS i Fundusz Pracy/. W sumie daje nam to kwotę 212 tys.zł będziemy musieli wydać z 
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budŜetu gminy. Środki na wypłatę tego dodatku są zaplanowane w przedstawionym projekcie 
budŜetu.  
Dla nauczycieli: 
- dyplomowanych kwota dodatku uzupełniającego wynosi 102.062 zł / średnia kwota dodatku 
uzupełniającego stanowi 2.515 zł/,   
- mianowanych  - 34.855 zł / średni dodatek uzupełniający – 2.168 zł/,  
- dla nauczycieli kontraktowych 33.842 zł /średnio dodatek uzupełniający – 2.081 zł/,  
- dla nauczyli staŜystów – 8.879 zł / średni dodatek uzupełniający wynosi -1894 zł/. 
Średnia kwota bazowa wg której wyliczenia się wskaźnik wynosi 2.214 zł. Taką kwotę 
średniorocznie ma otrzymać nauczyciel staŜysta. Nauczyciel kontraktowy ma otrzymać 111% 
tej kwoty czyli 2457,71 zł, nauczyciel mianowany 144% kwoty tj – 3.188,39 zł, nauczyciel 
dyplomowany  184% kwoty  tj.4074,05 zł. W skład  wynagrodzenia średniorocznego nie 
wchodzą dodatki socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski. Chcę dodać, Ŝe nauczycieli 
dyplomowanych mamy prawie 70%. 
Wójt Gminy – wyliczenia te obrazują ile faktycznie samorządy wypłacają nauczycielom w 
porównaniu  z tym co jest uchwalone  w Karcie Nauczyciela jako średnie wynagrodzenie dla 
nauczycieli. 
Aby zmniejszyć tą kwotę , powinniśmy zwiększyć dodatek motywacyjny,  dodatek 
funkcyjny, ale równocześnie o te kwoty rosną wydatki w oświacie. Ministerstwo mówi, ile 
ma wynieść wynagrodzenia nauczyciela, ale jednocześnie  subwencji nie dają nam więcej.  
Radny Majtyka – czy są nauczyciele, którzy nabyli prawa emerytalne i jeszcze uczą w szkole. 
Wójt Gminy – kaŜdy dyrektor prowadzi własną politykę kadrową. Zatrudnieni nauczyciele 
emeryci nie są na całym etacie. Mają tylko jakieś godziny lub zastępstwa. 
Ministerstwo MEN i Finansów powinno oszacować   jaka powinna być faktycznie subwencja 
w przeliczeniu na etat dla nauczyciela aby średnie wynagrodzenia wyrównać. Obecnie 
dodatek wyrównawczy płacimy z własnego budŜetu. 
 
PoniewaŜ więcej uwag ani zapytań do projektu budŜetu nie było, Przewodnicząca rady 
poprosiła Komisje Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. 
 
Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XLI/216/10 w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 
2010 rok przy jednym głosie wstrzymującym się. 
 
Wójt Gminy – podziękował za uchwalenie budŜetu gminy na 2010 rok. Jest to jeden z 
cięŜszych budŜetów jeśli chodzi o wykonanie. W ub.roku i bieŜącym mamy duŜe ilości 
inwestycji. Jest duŜo oczekiwań ze strony radnych i mieszkańców gminy. Są moŜliwości aby 
pieniądze pozyskiwać ale zaczynają wygasać moŜliwości gminy związane z zaciąganiem 
kredytów lub wzrostem dochodów własnych. Mam nadzieję, Ŝe projekty, które są 
przygotowywane będą moŜliwe do zrealizowania w formie złoŜenia wniosku o środki 
zewnętrzne. Nie nastąpi to jednak z dnia na dzień, dlatego prosiłbym o cierpliwość. JeŜeli 
pojawi się moŜliwość złoŜenia wniosku będziemy wprowadzać zmiany do budŜetu. 
 
Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 minutową przerwę. 
 
Po przerwie wznowione zostały obrady. 
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P u n k t  8 
 

Uchwalenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 2010 rok 

 
 
PoniewaŜ temat był omawiany na posiedzeniach komisji radni zrezygnowali z ponownego 
jego przedstawiania. 
Przewodnicząca Rady poprosiła o opinię z wspólnego posiedzenia komisji.  
Radna Grześlak GraŜyna – przedstawiła opinie z wspólnego posiedzenia komisji. /opinia w 
załączeniu/ 
 
Nikt z radnych ani zaproszonych osób w tym punkcie nie zechciał zabrać głosu. 
Przewodnicząca Rady poprosiła Komisje Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu 
uchwały. 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XLI/217/10 w sprawie uchwalenia 
rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi 
działalność poŜytku publicznego. 
 

 
P u n k t  9 

 
Podjęcie uchwał w sprawie: 

 
- uchylenia uchwały Nr XXV/180/09 Rady Gminy Mokrsko z dnia 26 sierpnia 
2009 r w sprawie  utworzenia Zespołu Szkół i przedszkola w Komornikach 
 
- uchylenia uchwały Nr XXV/181/09 Rady Gminy Mokrsko z dnia 26 sierpnia 
2009 r w sprawie  utworzenia Zespołu Szkół i przedszkola w OŜarowie 
 
- uchylenia uchwały Nr XXV/182/09 Rady Gminy Mokrsko z dnia 26 sierpnia 
2009 r w sprawie  utworzenia Zespołu Szkół i przedszkola w Komornikach 
 
 
Przewodnicząca Rady -  Sprawa związana z uchyleniem uchwał Rady Gminy z dnia 26 
sierpnia 2009r w sprawie utworzenia Zespołów Szkoły i Przedszkola w Komornikach, 
OŜarowie i Krzyworzece była wyjaśniania i omawiana na posiedzeniu wspólnych komisji. 
Proszę Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie kolejno projektów uchwał. 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XLI/218/10m w sprawie uchylenia 
uchwały Nr XXXV/180/09 Rady Gminy Mokrsko z dnia 26 sierpnia 2009r w sprawie 
utworzenia Zespołu Szkoły i Przedszkola w Komornikach 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XLI/219/10m w sprawie uchylenia 
uchwały Nr XXXV/180/09 Rady Gminy Mokrsko z dnia 26 sierpnia 2009r w sprawie 
utworzenia Zespołu Szkoły i Przedszkola w OŜarowie 
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Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XLI/220/10 w sprawie uchylenia 
uchwały Nr XXXV/180/09 Rady Gminy Mokrsko z dnia 26 sierpnia 2009r w sprawie 
utworzenia Zespołu Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece 
 
- połączenia Publicznego Przedszkola i Publicznej Szkoły Podstawowej i 
utworzenia Zespołu Szkoły i Przedszkola w Komornikach 
 
- połączenia Publicznego Przedszkola i Publicznej Szkoły Podstawowej i 
utworzenia Zespołu Szkoły i Przedszkola w OŜarowie 
 
- połączenia Publicznego Przedszkola i Publicznej Szkoły Podstawowej i 
utworzenia Zespołu Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece 
 
- połączenia Publicznego Przedszkola, Publicznej Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum i utworzenia Zespołu Szkół i Przedszkola w Mokrsku 
 
 
Przewodnicząca Rady – temat był równieŜ omawiany na wspólnych posiedzeniach. Proszę 
Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie kolejno projektów uchwał.  
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwały : 
- Nr XLI/221/10 w sprawie  połączenia Publicznego Przedszkola i Publicznej Szkoły 
Podstawowej i utworzenia Zespołu Szkoły i Przedszkola w Komornikach 
 
- Nr XLI/222/10 w sprawie  połączenia Publicznego Przedszkola i Publicznej Szkoły 
Podstawowej i utworzenia Zespołu Szkoły i Przedszkola w OŜarowie 
 
- Nr XLI/223/10 w sprawie  połączenia Publicznego Przedszkola i Publicznej Szkoły 
Podstawowej i utworzenia Zespołu Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece 
 
- Nr XLI/224/10 w sprawie  połączenia Publicznego Przedszkola, Publicznej Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum utworzenia Zespołu Szkół i Przedszkola w Mokrsku 
 
Radny Majtyka – jaki będzie nabór dyrektorów tych nowych placówek. Czy dyrektorzy szkół 
automatycznie przechodzą na dyrektorów Zespołu czy będzie ogłoszony konkurs. 
Wójt Gminy – powinien odbyć się konkurs. WaŜne jest kto będzie chciał być dyrektorem i 
kto będzie zasiadał w Komisji konkursowej. W Komisji jest przedstawiciel Rady 
Pedagogicznej, Rady Rodziców plus organ stanowiący czyli Urząd Gminy. 
Radna Grześlak – czy  w wyniku połączeń placówek i utworzenia Zespołów będą jakieś 
korzyści finansowe. 
Wójt Gminy -  w pierwszym roku korzyści finansowych raczej nie będzie. Uporządkowane  
zostanie kilka  spraw, o które wnoszą dyrektorzy, tj: związana z nadzorem na terenem,  
utworzenie sekretariatów / przynajmniej przy Gimnazjum lub jednego dla wszystkich 
placówek/. Powołanie Zespołów będzie porządkować pewnym stopniu wydatki, które byśmy 
musieli ponieść i rozłoŜyć w czasie. 
Będą korzyści organizacyjne. Dyrektor będzie miał więcej obowiązków, ale stworzone będzie 
miał  stworzone narzędzia  by mógł dobrze pracować / będzie wicedyrektor,  cały czas ktoś 
będzie w szkole, dyrektora w czasie urlopu będzie miał ktoś zastąpić/. 
Radny Szaniec – czy we wszystkich szkołach będą sekretariaty. 
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Wójt Gminy – na pewno sekretariat powstanie w Mokrsku. Osoba pracująca w sekretariacie 
nie koniecznie musi być zatrudniona z budŜetu gminy. 
 

 
P u n k t 10 

 
Rozpatrzenie skarg na działalność Wójta Gminy Mokrsko 

 
 
Przewodnicząca Rady – na ostatniej sesji radni zostali zapoznani z skargami na działalność 
Wójta Gminy wniesionymi przez p.XXXXX XXXXX i p.Mariusza Kaczora. Skargi te zostały 
przekazane Komisji rewizyjnej do rozpatrzenia. 
W związku z powyŜszym proszę o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. 
Pani Grześlak GraŜyna -  jak wspomniała pani Przewodnicząca skargi były rozpatrywane 
przez Komisje Rewizyjna w dniu 12 stycznia 2010r. Zostało wypracowane stanowisko na 
podstawie, którego napisana została opinia. Uzasadnienie do uchwały wszyscy radni 
otrzymali. 
JeŜeli chodzi o panią XXXXX XXXXX, to jak pan Wójt w swojej informacji  pomiędzy 
sesjami podał, Ŝe warunkiem otrzymania mieszkania  będzie podjęcie leczenia przez skarŜącą. 
Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała opinię Komisji /opinia w 
załączeniu/ . 
PoniewaŜ zapytań ani głosów w dyskusji nie było, Przewodnicząca Rady  poprosiła Komisje 
Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem. 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XLI/225/10 w sprawie rozpatrzenia 
skargi na działalność Wójta Gminy / dot.skargi p.XXXXX XXXXX/ 
 
Radny Szaniec – w lokalu, o który zabiegała p.XXXXX rozmarzły rury. Moim zdaniem ten 
kto wynajmował mieszkania powinien je naprawić. 
Wójt Gminy – za wynajem tego lokalu sa zaległości za czynsz, wodę i  energię elektryczna. 
Pani XXXXX stwierdziła, Ŝe nie zapłaci czynszu. Sprawa jest trudna. Faktycznie w tym 
mieszkaniu nie mieszkała, ale najemca była. Za energię elektryczną Urząd Gminy zapłacił 
zaległości, poniewaŜ Zakład Energetyczny chciał odciąć linię. 
Przewodnicząca Rady – niezaleŜnie czy odzyskamy pieniądze czy nie powinniśmy p.XXXXX 
obciąŜyć. Izba Obrachunkowa moŜe  zarzucić, Ŝe pan Wójt nie dba o dochody Gminy.  
Wójt Gminy – są pewne nie zapłacone rachunki i nad nimi powinniśmy debatować. 
Prosiliśmy p.XXXXX aby tą sprawę jakoś załatwić.  Pani XXXXX nie chce z nami 
współpracować, mówi Ŝe w tym lokalu nie mieszkała i ją nie obchodzą zaległości.  
Gdy pan Aleksandrowicz zmarł prosiliśmy ją, aby rozwiązała z nami umowę. Wówczas 
stwierdziła , Ŝe Ŝadnej umowy nie ma zawartej. Dwa miesiące minęły, zaległości narosły i 
rozmarzły rury. Wątpię aby p.XXXXX zapłaciła zaległości i najprawdopodobniej trzeba 
będzie skierować sprawę do sądu. 
Przewodnicząca Rady -  
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