
 1 

P R O T O K Ó Ł  Nr XLIX/10 
 

z sesji Rady Gminy Mokrsko odbytej w dniu 22 września 2010 r. w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem pani Sabiny Sokół – 
Przewodniczącej Rady Gminy 
 
Ustalona liczba radnych  - 15 

Faktyczna liczba radnych   - 14 

Liczba radnych obecnych na sesji - 15 

 

 

Radni Rady Gminy obecni na sesji: 

1.Braliński Zbigniew 

2.Gładysz Irena 

3.Grześlak Grażyna 

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.Małgorzata Stanek  - Sekretarz Gminy 

3.Renata Nagła  - Skarbnik Gminy 

4.Arkadiusz Gmur  - inspektor w UG 

5.Agnieszka Klatka   - pracownik socjalny GOPS Mokrsko 

6.Łukasz Wolny  - podinspektor w UG 

7.Karolina Zgondek  - podinspektor w UG 

8.Beata Szajsner  - sołtys sołectwa Krzyworzeka II 

9.Zbigniew Szkudlarek - sołtys sołectwa Komorniki 

10.Grazyna Ptak  - sołtys sołectwa Jasna Góra 

11.Ciura Elżbieta  - sołtys sołectwa Mątewki 

12.Komor Danuta  - sołtys sołectwa Mokrsko II 

13.Braliński Stanisław - sołtys sołectwa Motyl 

14.Wróbel Stanisław  - sołtys sołectwa Brzeziny 

15.Czart Wiesława  - sołtys sołectwa Chotów 

 

 

Ogółem w obradach XLVIII sesji Rady Gminy udział wzięło 30 osób. 
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Porządek obrad sesji:  

 

 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie  prawomocności obrad 

2.Ustalenie porządku obrad 

3.Przyjęcie protokołów z XLVI i XLVIII sesji Rady Gminy 

4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

5.Informacja Wójta Gminy o działalności pomiędzy sesjami 

6.Podjęcie uchwał w sprawie: 

   a/ zaliczenia drogi na terenie gminy Mokrsko do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia 

        przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Mokrsko, 

    b/ udzielenia pomocy finansowej dla powiatu wieluńskiego 

7.Zmiany w budżecie gminy na 2010r 

8.Zatwierdzenie projektu konkursowego „Aktywna gmina Mokrsko” w ramach Działania 

   7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, Priorytetu VII Programu 

   Operacyjnego    Kapitał Ludzki 2007-2013. 

9.Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy 

10.Interpelacje , zapytania i wolne wnioski 

11.Zamknięcie obrad sesji 

 

 

P u n k t  1 
 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 
 

 

Pani Sabina Sokół, Przewodnicząca Rady Gminy otworzyła XLVIII sesję, powitała 

wszystkich obecnych i następnie stwierdziła wymagane kworum do podejmowania uchwał i 

wniosków. 

 

 

P u n k t  2 
 

Ustalenie porządku obrad 
 

Porządek obrad sesji został radnym przesłany łącznie z zaproszeniem na sesję. Do 

przesłanego porządku zaproponowano wniesienie następujących poprawek: 

1/Pani Skarbnik Gminy -  wnioskowała o zdjęcie z porządku sesji punktu  6a „Podjęcie 

uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań 

realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej”. 

Projekty uchwał dotyczące spraw finansowych były przesłane do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej celem sprawdzenie na etapie projektu.  Ponieważ w uchwale budżetowej 

jest upoważnienie Rady  dla Wójta do zaciągania pożyczek na finansowanie planowanego 

deficytu na wyprzedzające finansowanie,  zdaniem RIO taka uchwała jest niepotrzebna.  

2/ Pani Sekretarz Gminy -  wnioskowała o wprowadzenie do porządku sesji  punktu: 

„Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi na terenie gminy Mokrsko do kategorii dróg 

gminnych oraz ustalenia  przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy 

Mokrsko”. 
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Więcej propozycji zmian  do porządku obrad sesji nie było. Przewodnicząca Rady 

zaproponowała aby w miejsce wycofanego punktu 6a „Podjęcie uchwały w sprawie 

zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem 

środków pochodzących z Unii Europejskiej”, wprowadzić  punkt zaproponowany przez 

Sekretarza Gminy tj. „Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi na terenie gminy 

Mokrsko do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia  przebiegu istniejących dróg gminnych 

na terenie gminy Mokrsko”. 

 

Rada Gminy porządek obrad XLVIII sesji z zaproponowanymi zmianami przyjęła 
jednogłośnie. 
 
 

P u n k t  3 
 

Przyjęcie protokółów z XLVI i XLVII sesji Rady Gminy 
 

 

Protokóły z XLVI i XLVII sesji Rady Gminy były wyłożone na sali obrad przed sesją. Do 

protokołów nie wniesiono uwag. Zostały przyjęte bez odczytywania. 

 

 

P u n k t  4 
 

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
 

Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono: 

- radnego Podymę Zbigniewa 

- radną Strózik Teresę 

- radną Genowefę Wolną 

 

Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty. 

 

 
P u n k t  5 

 
Informacja Wójta Gminy o działalności pomiędzy sesjami 

 
 

Wójt Gminy przedstawił informację o działalności pomiędzy sesjami /informacja w 

załączeniu/ 

 

Dyskusja: 

Radny Majtyka -  zimą zgłaszałem interpelację o wycięcie drzew /samosiewy/ na drodze 

prowadzącej na Sikornik, gdyż gałęzie drzew dotykały linii energetycznej. Do tej pory nie 

zostało to wykonane. Ponadto po majowych ulewach miały być zasypane dziury w drodze i 

też nie zostało to wykonane. 

Radna Gładysz -   czego dotyczy projekt Kapitał Ludzki  „Ramię w ramię JA i Ty” 

Pani Smolnik Dominika -  Jest to projekt, który został złożony do programu operacyjnego 

„Kapitał Ludzki”. Jest to ten sam program, z którego realizujemy zajęcia edukacyjne 

projektów „ Szkoła z perspektywą” lub „Kierowca na medal”. Do tego programu został  
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złożony  również projekt dla przedszkola. Jest to Priorytet 7.3. czyli promocja integracji 

społecznej, wspieranie inicjatyw lokalnych. Jest to projekt, który zakłada 3 główne 

działania: 

-  szkolenie wyjazdowe dla liderów społecznych z gminy Mokrsko / sołtysi oraz 

najaktywniejsi członkowie wszystkich organizacji społecznych formalnych i 

nieformalnych, które działają na terenie naszej gminy/. 

- warsztaty poświęcone tematyce zagrożenia  wykluczeniu społecznego. Ten temat został 

wprowadzony, ponieważ takie są wymagania priorytetu. 

- wydanie folderu informacyjnego o organizacjach społecznych działających na terenie 

naszej gminy.   

Folder ma przedstawiać, że warto się angażować w działalność różnych organizacji 

społecznych, ponieważ jest to forma przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Udział w 

organizacjach społecznych przynosi wiele korzyści osobistych  i sprzyja rozwojowi 

człowieka. 

Radny  Mielczarek – czy przedłużenie umowy dzierżawy gruntów dotyczy pana Kani? 

Wydaje mi się, że nie ma sensu jej przedłużać, jeżeli inwestycja budowy boiska ma być 

realizowana w roku przyszłym.  

Wójt Gminy – umowa dotyczy gruntów leżących pomiędzy stawem a budynkami pana 

Kani /obok p.Pietrzykowskiej/. Umowa na dzierżawę gruntów przeznaczonych pod boisko 

jest wypowiedziana. 

Radna Grześlak – chciałabym  coś więcej usłyszeń na temat budowy wiatraków? 

Wójt Gminy –  budowa gazociągu jest to cel publiczny. Firma, która chce budować 

gazociąg wszystkie dokumenty związane z jego budową przygotowuje i ponosi wszelkiego 

rodzaju koszty.   

Jeżeli chodzi o  budowę wiatraków sytuacja wygląda inaczej, ponieważ zmieniły się 

przepisy. Są orzeczenia sądu że  firmy, które realizują własne zadanie, nie mogą wspierać 

samorządów np. poprzez samodzielne przygotowanie planów zagospodarowania 

przestrzennego. Obszary, które dotyczą projektowanych farm wiatrowych są bardzo duże. 

Aby przystąpić do sporządzenia planu powinniśmy zlecić wykonanie i zakupić mapy na 

bazie, których urbaniści dokonają zmian w PZP. Kwoty opracowania planu są dość duże, 

/ok.100-200 tys.zł/. Po przeprowadzeniu całej procedury związanej z uchwaleniem planu / 

naniesieniu zmian, wyłożeniu do publicznego wglądu itd./ dopiero może rozpocząć się 

proces budowlany. Koszty związane z opracowaniem planów są dla naszego budżetu 

znaczne, dlatego będziemy w miarę posiadanych środków finansowych zmieniać plan dla 

obszarów dla nas najbardziej istotnych.  Budowa farm wiatrowych jest dla  gminy 

korzystna jeśli chodzi o dochody budżetu. 

Radny  Powiatu Kieler Marek – chciałem, zabrać głos odnośnie przetargu na wykonanie 

dokumentacji  budowy chodnika  przy drodze  powiatowej 4510. Ze względu na brak 

środków finansowych powiatu / zbyt droga oferta/ przetarg został unieważniony, dlatego  

złożyłem wniosek o  zmniejszenie opracowania zakresu rzeczowego zadania. Jutro na 

Zarządzie Powiatu będzie rozpatrywana sprawa budowy odcinka chodnika od szkoły w 

Krzyworzece w stronę w Mokrska.  Uważam, że chodnik na całej długości Mokrska nie 

będzie wykonany ze względu na brak środków finansowych po stronie Starostwa. Pomimo, 

że Gmina wykazuje dużo inicjatywy, przekazuje  mapy do celów projektowych koszt 

zadania i tak jest duży, Starostwo więcej środków nie przekaże. Zakres zadania jest dość 

duży, bo prawie 5,5 km chodnika. Moim zdaniem zadanie może być realizowane etapowo 

na zasadzie zgłoszenia. Chciałbym poznać zdanie pana Wójta na ten temat, abyśmy 

reprezentowali jedno stanowisko. 

Wójt Gminy – jeśli chodzi o dokumentację to obejmuje ona: 

- odcinek od przystanku PKS w Krzyworzece do chodnika w Mokrsku, 
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- remont centrum chodnika w Mokrsku /od remizy OSP do  wjazdu do parku/. Ma być 

przygotowany  zjazd na boisko oraz zabezpieczenie bezpiecznego przejścia od szkoły. 

Były prowadzone rozmowy  z dwoma firmami projektowymi. Kwota, która  była po 

stronie Gminy i po stronie Powiatu wynosiła 65 tys.zł.  Jedna z tych firm stwierdziła, że 

jeżeli z naszej strony będą podkłady, to  są w stanie złożyć ofertę wystarczającą do tych 

pieniędzy. 

Moim zdaniem należałoby jeszcze raz ogłosić przetarg.. Firma, która deklarowała się 

wykonania dokumentacji być może złożyłaby wystarczającą dla nas ofertę. 

Projekt nie zawiera wielu rzeczy, które powinny być projektowane od zera, np.w Mokrsku 

jest wymiana chodnika już istniejącego. 

Radny Powiatu  Marek Kieler -  obawiam się, że braknie roku kalendarzowego na  

opracowanie dokumentacji na całe zadanie. Niektóre odcinki chodnika mogą być 

wykonywane na zasadzie dokumentacji uproszczonej, jako remonty. 

Najprawdopodobniej Powiat nie złoży wniosku o środki do  Regionalnego Programu 

Operacyjnego ze względu na złą sytuację finansową naszego szpitala. 

Wójt Gminy –  Jeżeli będzie dokumentacja na całe zadanie, to zadanie  można 

skosztorysować  etapami.  

Radna Grześlak – pytają mnie mieszkańcy  Mokrska  kiedy będzie dalsza budowa 

chodnika. 

Radny Kieler – w tym roku nie ma szansy. 

Wójt Gminy -  do wyboru było : wykonanie dokumentacji na całość chodnika przy drodze 

powiatowej ,   alko dokończenie budowy chodnika w Mokrsku /do remizy/. Wybraliśmy 

wykonanie dokumentacji, gdyż może ona spowodować  później  wykonanie całego  

zadania. 

 

Więcej uwag do informacji nie było. 

Rada Gminy przedstawioną informację przez Wójta Gminy przyjęła do akceptującej 
wiadomości. 
 

P u n k t  6 
 

Podjęcie uchwał w sprawie: 
 

a/ zaliczenia drogi na terenie gminy Mokrsko do kategorii dróg gminnych oraz 
ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Mokrsko 
 
Głos zabrał pan Arkadiusz Gmur – inspektor ds. inwestycji w UG 

Są dwie drogi , jedna o numerze działki 143 w miejscowości Słupsko i druga w 

miejscowości Mątewki o nr działki  36 , które proponuje się przekształcić w jedną drogę i 

zaliczyć do  kategorii dróg gminnych.. Długość tej drogi wynosi 1497m.. Nowa droga 

otrzymuje   nr GI. Przebieg drogi zaczyna się od drogi powiatowej nr 4509E do 

miejscowości Mątewki / przebieg drogi został pokazany na mapie/. Zaliczenie jej do dróg 

gminnych spowodowane jest tym,  że   drogi gminne są drogami publicznymi. Pozyskanie 

środków na przebudowę, remonty czy budowę dróg gminnych jest łatwiejsze. 

Wójt Gminy – najważniejszą sprawą, że tą drogą się zajmujemy jest  nasza chęć poprawy 

stanu dróg na tzw. koloniach do których zaliczamy np. drogę przez Lasek, Orzechowiec, 

Granice, Mątewki itp. które mają służyć mieszkańcom. Drogi te z założenia są bardzo 

wąskie. Na Mątewkach były rozmowy z mieszkańcami czy są zainteresowani poszerzeniem 

drogi. Mieszkańcy Mątewek wyrazili zgodę aby w formie darowizny przeznaczyć część 

swoich gruntów na poszerzenie drogi. 
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Tylko 5 rolników/ 4 z Srebnicy i 1 z Kurowa/, którzy nie są mieszkańcami Mątewek nie 

wyraziło na to zgody. 

Po poszerzeniu droga ma mieć szerokość ok.9 m z  rowem odwadniającym, obecnie ma 4 m 

do 6m. Poza tym nie wszędzie jest w tym miejscu gdzie być powinna.  

Jedyną możliwością poszerzenia drogi na całej długości jest wywłaszczenie gruntów 

rolników, którzy nie wyrazili zgody na oddanie ziemi w formie darowizny pod drogę. 

Wywłaszczenie może być tylko w przypadku budowy drogi publicznej. 

Aby droga stała się drogą gminną musi być prowadzona od drogi gminnej lub powiatowej. 

 

Podobna  sytuacja  jest z drogą na Orzechowcu i Granicach, które są również b.wąskie, 

dlatego rozpoczęto postępowanie o ich poszerzenie. 

Dyskusja: 

Radny Majtyka -  Pan Wójt mówił o łatwiejszym pozyskiwaniu środków na drogi gminne. 

Czy droga do Lasku nie mogłaby być zaliczona jako droga gminna?  

Wójt Gminy – dróg gminnych może być bardzo dużo. Powinny one jednak  spełniać 

określone parametry. Poza tym wymagają innych zabezpieczeń, inna jest odpowiedzialność 

po stronie zarządcy.  

 

Więcej zapytań  nie było. 

 

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XLVIII/272/10 w sprawie zaliczenia 
drogi na terenie gminy Mokrsko do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia 
przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Mokrsko. 
 
b/udzielenia pomocy finansowej dla powiatu wieluńskiego. 
Głos zabrała Ewa Jędrzejak. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu pismem z dnia 20 stycznia 

2010 r zwróciła się z propozycją współfinansowania zakupu sprężarki spalinowej do 

napełniania butli  powietrznych aparatów oddechowych. Sprawa była przedstawiana na 

sesji w dniu 18 lutego br.  Rada Gminy przy zmianach budżetu na 2010r  przyznała kwotę 5 

tys.zł na wydatki bieżące dla straży.  Koszt sprężarki wynosi 35 tys.zł,  udział gminy ma 

wynieść 3.500zł. tys.zł. Aby  środki mogły być przekazane potrzebna jest uchwała  o 

udzieleniu pomocy finansowej dla powiatu. Projekt uchwały został przygotowany i 

przesłany radnym łącznie z zaproszeniem na sesję.  

 

Dyskusja: 

Radny Juszczak – jest to bardzo rozsądna sprawa.. Dotychczas butle były napełniane w 

Bełchatowie. Zdarzało się, że  przychodziły niesprawne i były kłopoty przy ich  

użytkowaniu. 

 

Więcej głosów w dyskusji nie było. 

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XLVIII/273/10 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla powiatu Wieluńskiego. 
 

P u n k t  7 
 

Zmiany w budżecie gminy na 2010r 
 

Głos zabrała pani Skarbnik Gminy. 
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Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie został przekazany radnym łącznie z 

zaproszeniem na sesję. Jednak od tego czasu nastąpiły jeszcze inne zmiany. Dziś państwo 

otrzymaliście nowy projekt uchwały z załącznikami, które uległy zmianie.  

Zmiany w budżecie gminy  dotyczą: 

1.Proponuje się dokonać zmian w budżecie w planie dochodów budżetu gminy i tak: 

    Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 17.000,00 zł 

    Jest to kwota jaką Komitet Budowy Kanalizacji w Mokrsku przekazał na konto naszych 

   dochodów. Są to wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji. 

   Dział 852 – Pomoc społeczna,   

   Rozdział 85203  Ośrodki wsparcia  

   otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 5.500 zł, w tym 1.500 zł przeznaczone jest na 

   dofinansowanie dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

   zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w 

środowisku,    kwota 4000,00 zł jest to dotacja celowa przeznaczona na wymianę podłogi w 

sali    rekreacyjnej    w  ŚDS. 

   Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 

   Otrzymaliśmy dotację na realizację własnych zadań w kwocie 2.481 zł. Są to również 

   środki przeznaczone na dofinansowanie dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla 

   pracownika  socjalnego wykonującego pracę w środowisku socjalnym. 

   Rozdział 85295  

   Otrzymaliśmy dotację celową na zadania własne w  kwocie 4.194zł z przeznaczeniem na 

   dofinansowanie realizacji  programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  tj.obiady. 

   Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

   Zmniejsza się dochody o kwotę 832.775 zł. Jest to kwota dochodów jaką mieliśmy 

   zaplanowaną po stronie dochodów  w tym roku tytułem zwrotu kosztów 

   kwalifikowanych    budowy kanalizacji w Mokrsku. 

   Ponieważ chcemy wziąć pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 

   finansowanie, zaistniała wątpliwość czy my  te pieniądze w tym roku odzyskamy. 

   Bezpieczniej jest wyprowadzić je po stronie dochodów , a w miejsce    tych środków 

wpisać    pożyczkę na wyprzedzające finansowanie. 

   Zakładaliśmy , że  pieniądze    wpłyną w m-cu grudniu., gdyby okazało się, że z 

wnioskiem    o    płatność są jakieś trudności i nie otrzymalibyśmy zwrotu w m-cu grudniu, 

wówczas    sytuacja    naszego budżetu  byłaby nie ciekawa. Na chwile obecną bezpieczniej 

jest je    wyprowadzić z    budżetu. 

W sumie zmiany  dochodów w budżecie po stronie zmniejszeń wynoszą 832.775 zł i 

zwiększeń 29.175, 00 zł. 

 

2.Następne zmiany dotyczą wydatków. 

Rozdział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczna gaz i wodę 

Zwiększa się wydatki majątkowe o 10.000 zł. Jest to kwota przeznaczona na budowę linii 

wodociągowej do p.Stefaniaka w Mokrsku. 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

 Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.000 zł. Była to kwota z Rady Sołeckiej 

Komorniki przeznaczona na utrzymanie porządku na zakupionej działce w Komornikach z 

przeznaczeniem na boisko.  O tą samą kwotę zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym  

„Budowa boiska piłkarskiego w Komornikach”. 

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa 

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3,5 tys.zł na rzecz wydatków majątkowych  na 

pomoc finansowa dla Powiatu. Również zmniejsza się wydatki majątkowe o 20 tys.zł. Te 
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wydatki dotyczą rozbudowy Domu Ludowo-Strażackiego w miejscowości Chotów wraz z 

rewaloryzacją parku. Wartość zadania była 45 tys.zł Zadania to rozbija się na 3 części:  20 

tys.zł  na  remizę, 15 tys.zł  na park i 5 tys.zł na budynek przy szkole /projekt/. 

Dział 758 Różne rozliczenia 

Zwiększa się pomoc dla powiatu, 

kwota 3.500 zł,  na zakup agregatu tlenowego dla KPSP w Wieluniu. 

Dział 801 Oświata i wychowanie 

Zwiększa się wydatki w szkole podstawowej o 5 tys.zł. Są to wydatki majątkowe na projekt 

budynku gospodarczego  przy Szkole w Chotowie.  

Również zwiększa się wydatki majątkowe kosztem wydatków bieżących w przedszkolu w 

Mokrsku na zakup chłodni o kwotę 7 tys.zł 

Ponadto z wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Mokrsku przekazano kwotę 6.200 

dla Gospodarstwa Pomocniczego  tytułem opłacenia dzierżawy za grunt. Od 1 stycznia br 

obóz przestaje istnieć jako Gospodarstwo Pomocnicze. Należy je przekształcić w inną 

jednostkę organizacyjną. Trzeba zabezpieczyć majątek i go ubezpieczyć. 

Dział 852 Pomoc Społeczna 

Po stronie wydatków wprowadza się te środki, które otrzymaliśmy z dotacji, tj. dla ośrodka 

wsparcia 5.500 zł. Ponadto następuje przeklasyfikowanie wydatków na składki na 

ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej  na rzecz  osób fizycznych  na wynagrodzenia i pochodne. 

Poza tym wydatki zmniejsza się dodatki mieszkaniowe o 2 tys.zł. 

Na Ośrodki Pomocy Społecznej dodaje się kwotę 2.481 zł na wynagrodzenia i pochodne. 

Również dodaje się 2 tys.zł na bieżące wydatki w Ośrodku Pomocy Społecznej kosztem 

dodatków mieszkaniowych.  

W pozostałej działalności zmniejsza się wydatki jednostki budżetowej o 1.152 zł na poczet 

świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz  wprowadza się dotację 4.194zł jako świadczenia 

na rzecz osób fizycznych. 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Rozdział 9001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

Dodaje się wydatki majątkowe w kwocie 7 tys.zł na budowę kanalizacji ściekowej w 

Mokrsku w stronę p.Stefaniaka. 

Rozdział 9002 Gospodarka odpadami 

Zmniejsza się wydatki bieżące o 12.500 zł.  

O tą kwotę plus   4000 zł z gospodarki mieszkaniowej, i przeznacza się na Dział 926 

Kultura fizyczna i sport  na opracowanie dokumentacji i częściowe wykonanie boiska 

sportowego w Komornikach. 

Rozdział 9095 Pozostała działalność 

Zmniejsza się wydatki bieżące o 42.000 zł. Są to wydatki bieżące , które są realizowane w 

ślad za otrzymanymi dochodami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

przeznacza na aktualizację Gminnego Programu Ochrony Środowiska - 10.000zł i 

opracowanie Gminnego Programu Usuwania Azbestu gminy Mokrsko – 32.000zł.  

Środki otrzymane z WFOŚ należy przeznaczyć   również na ochronę środowiska.. 

Rozdział 9004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  

wprowadza się 15.000  zł na rewaloryzacje parku w Chotowie. 

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 

Zmniejsza się wydatki majątkowe o 63.045 zł. Była to kwota rezerwowa, która była na 

zadaniu adaptacja części pomieszczeń domów ludowo-strażackich w Słupsku i Chotowie na 

świetlice wiejskie. Po podziale tych zadań na rok 2010 i 2011 powstała oszczędność. 

Proponuje się te środki przeznaczyć  dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku jako 
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wkład własny na realizację projektu ”Biblioteki Publiczne Gminy Mokrsko na miarę XXI 

wieku”. Nie jest to cały wkład o jaki wnioskuje GBP.  

Są to wszystkie propozycje zmian w budżecie po stronie wydatków. 

 

 W związku z dokonanymi zmianami zmianie ulegają przychody i rozchody budżetu 

Gminy. Ogółem przychody to kwota 5.585.930,36 zł, z tego kredyty 3.781.893,36 zł, 

pożyczki krajowe  200 tys.zł, pożyczki na finansowanie zadań realizowanych  z udziałem 

środków pochodzących z budżetu UE 1.134.037zł., wolne środki 470.000,00 zł 

Pozycja rozchodów nie uległa zmianie. Spłaty kredytów 820.388,00 zł, spłaty pożyczek 

249.572,36 zł. 

 Aktualizacji ulegają  również dochody i wydatki związane z realizacją zadań z 

zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010r. 

Wprowadza się  do działu 852 rozdział 85203 Ośrodki wsparcia kwotę 5.500 zł. 

 Załącznik inwestycyjny uległ zmianie dość mocno: 

- w  poz1. zadanie  „Budowa przyłącza wodociągowego wzdłuż drogi gminnej na działce nr 

221 w miejscowości Mokrsko dodaje się 10.000 zł, 

- w poz.11 zadanie Przebudowa  Budynku Domu Ludowo-Strażackiego wraz z 

rewaloryzacją parku w Chotowie„ w nowym projekcie nazywa się to zadanie 

„Termomodernizacja budynku Domu Ludowo-Strażackiego w Chotowie i koszt zadania 

zmniejsza się o 20.000 zł. Aktualna kwota 25 tys.zł. 

- dodaje się: 

 poz.16 „Budowa budynku gospodarczego przy PSP Chotów” kwota 5.000 zł, 

poz.17. „Zakup szafy chłodniczej do przedszkola w Mokrsku” 7.000 zł, 

- do poz.21 „Budowa przyłącza kanalizacyjnego wzdłuż drogi gminnej na działce Nr 221 w 

miejscowości Mokrsko” dodaje się 7.00zł. Aktualna kwota 9.000zł. 

- dodaje się  

poz.23 „Aktualizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska” kwota 10.000 zł, 

poz.24. „Opracowanie Gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest z 

terenu gminy Mokrsko” , kwota 32.000 zł, 

- w poz.33 „Adaptacja części pomieszczeń domów Ludowo-strażackich w Słupsku i 

Chotowie na świetlice wiejskie” dokonuje się zmniejszenia o 63.045 zł. Aktualna kwota 

332.000 zł. Są to środki na rok 2010. Całość zadania wynosi 996.000 zł. 

W tabeli  „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” , aktualizuje się 

wydatki na tym zadaniu w poszczególnych latach. Rok 2010 kwota  332.000 zł, rok 2011 

kwota 664.000zł. 

- dodaje się poz.32 „Rewaloryzacja parku w miejscowości Chotów” , kwota 15.000 zł, 

-dodaje się poz.37 „Budowa boiska piłkarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi w 

miejscowości Komorniki” , kwota 16.500 zł. 

  W załączniku Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków 

pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności, dokonuje się zmiany 

poprzez wycofanie kwoty 832.775 zł ze środków z budżetu europejskiego czyli dotacji na 

rzecz pożyczki na prefinasowanie  z budżetu państwa, i tak:  

- na budowę kanalizacji  - 808.761 zł 

- na Odnowę centrum Wsi Krzyworzeka – 325.276 zł. 

Na te 2 zadania chcemy wziąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie. 

 Zmianie ulega również plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska. Były 

wydatki bieżące, które zamieniono częściowo na wydatki majątkowe. Aktualnie na zakup 

materiałów i wyposażenia jest kwota 10.000 zł, zakup usług pozostałych 8.000 zł i na 

wydatki inwestycyjne 107.000 zł /w tym  65 tys.zł na budowę oczyszczalni przydomowych 
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oczyszczalni ścieków, 10.000 na aktualizację gminnego programu ochrony środowiska i 32 

tys. zł na program usuwania azbestu. 

 Zmianie ulega załącznik odnośnie udzielonych dotacji z budżetu podmiotom nie 

należącym do sektora finansów publicznych, i tak: 

- dla Powiatu Wieluńskiego zwiększa się  dotację o 3, 5 tys.zł, 

- dla GPB w Mokrsku zwiększa się dotację o   kwotę 63.045 zł. Aktualna kwota dla 

Biblioteki    to kwota 240.045 zł. 

 Nowym załącznikiem,  jest Prognoza kwoty długu na lata 2010-2015. Ostatnią ratę 

zaciągniętego w tym roku kredytu przewiduje się spłacić w roku 2015. Wyszczególnione są 

dochody z 2 lat poprzedzających rok budżetowy, rok budżetowy a także 5 lat po roku 

budżetowym z wyszczególnieniem dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz 

przeliczenia wskaźników. 

 

Dyskusja: 

Radny Piśniak -  chciałem w imieniu organizatorów obozu letniego Gospodarstwa 

Pomocniczego przy Szkole Podstawowej w Mokrsku  jak również własnym  do wyrażenia 

podziękowań, że udało się  w budżecie wygospodarować 6.200.zł na pomoc związaną z 

ubezpieczeniem i zabezpieczeniem majątku. Przy okazji chciałbym poinformować, że  

tereny wokół obozu zostały wykupione przez prywatne osoby, które mają zainwestować 

duże pieniądze w zurbanizowanie terenu. Teren , który dzierżawimy i infrastruktura, która 

jest własnością Gminy może stać się b.atrakcyjnym miejscem. 

Radna Grześlak   

- od nowego roku w jakiej formie będzie  obóz prowadził działalność? 

- czy wodociąg będzie budowany tylko do gospodarstwa  pana Stefaniaka , czy jeszcze inne 

gospodarstwa będą korzystać? Czy osoby tam mieszkające będą ponosić jakieś koszty? 

Pani Sekretarz  - Pan Hull jako Dyrektor Zespołu Szkół w Mokrsku będzie zajmował się 

likwidacją Gospodarstwa. Po zlikwidowaniu,  obóz będzie prowadził działalność w formie 

zakładu budżetowego. Taka jest opinia radcy prawnego. W tej sprawie będziemy musieli 

podjąć uchwałę. 

Wójt Gminy – środki przeznaczone na budowę przyłącza wodociągowego wzdłuż drogi 

gminnej na działce 221 w Mokrsku pochodzą z wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji. 

Tej inwestycji by nie było, gdyby pan Stefaniak i jeszcze jeden z mieszkańców nie 

zadeklarowali   chęci partycypacji w kosztach w formie wykonania instalacji i części 

zakupu materiałów.  Na tej podstawie wyraziliśmy zgodę na pokrycie kosztów projektu 

oraz użyczenia koparki. 

Ponieważ jest deklaracja we współfinansowaniu inwestycji, koszty są tak małe. Budowa 

przyłącza  i sieci kanalizacyjnej na tą odległość powinna kosztować ok.80.000 zł. 

Radna Gładysz -  czy zmniejszenie kwoty związanej z remontami budynków Domów 

ludowo- strażackich nie spowoduje, że jakieś planowane roboty nie zostaną  wykonane? 

Wójt Gminy  -  Miał być przygotowany projekt ogólny na budynek strażnicy, na park i 

budynek gospodarczy szkoły. Jest opinia RIO do budżetu i zapisów związanych   z 

załącznikami inwestycyjnymi, że nie można  tych zadań łączyć, dlatego zaproponowaliśmy 

rozdzielenie. Zadania są przypisane do poszczególnych działów i rozdziałów. 

Radny Majtyka – w wykazie zadań   inwestycyjnych w poz.37 pojawiła się „Budowa 

boiska piłkarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi  miejscowości Komorniki” . Ja 

składałem na jednej z wcześniejszych sesji o wykonanie przyłącza wodociągowego do 

boiska w Ożarowie. Chciałbym się zapytać  co się dzieje, czy przyłącze zostanie 

wykonane? 

Wójt Gminy – na zaprojektowanie infrastruktury do budynku- kontenera, który został 

zakupiony przez LZS zostały przesunięte środki w budżecie. Została wykonana mapa, 
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projektanci mają zlecone wykonanie dokumentacji technicznej. Trudno powiedzieć jakie to 

będą koszty. Wykonanie najprawdopodobniej będzie w przyszłym roku. 

Jeśli chodzi o boisko w Komornikach to został zakupiony grunt od Parafii w Komornikach 

za kwotę 74 tys.zł. Ze strony mieszkańców i Rady Sołeckiej w Komornikach była 

propozycja aby w tym roku  wysiać na tym obszarze trawę, która będzie rosła przez 2 lata i  

powstanie płyta aby boisko piłkarskie stworzyć. Nie planowany jest  na tym terenie   

budynek.  

Może być wykonany ten obiekt na zasadzie zgłoszenia. Poprosiliśmy projektanta, który 

projektuje obiekt sportowy dla Mokrska aby przygotował zagospodarowanie  płyty boiska  

plus przebudowę drenacji, która się tam znajduje. Ma to kosztować ok.2,0 tys.zł. Rada 

Sołecka wyraziła zgodę na zapłacenie kosztów. 

Przed wsianiem trawy trzeba przesunąć masy ziemne. Otrzymaliśmy ofertę od firmy, która 

ziemie przepchnie i zepchnie z powrotem , przygotuje teren do wsiania trawy za 12.200 zł. 

Od Rady Sołeckiej otrzymaliśmy deklaracje na piśmie, że wszelkie prace związane z 

zagospodarowaniem obiektu:  wsianie trawy i później dbanie  jest po ich stronie. 

Radny Szaniec – na usuwanie azbestu w gminie jest zaplanowana kwota 32 tys.zł. W jaki 

sposób przeciętny mieszkaniec może z niej skorzystać?. 

Wójt Gminy -  Do roku 2050 roku azbest ma zniknąć w Polsce. Pojawiają się możliwości 

finansowe w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

likwidację azbestu. Musi być  najpierw  opracowany Program, który jest trochę inny od 

tego który mamy. My mamy ewidencję nie z natury tylko z deklaracji. Obecnie musimy 

przeprowadzić dokładną ewidencję i przygotować całą dokumentację oraz wniosek do 

WFOŚiGW zgodnie z ich wytycznymi.  Na jakich zasadach Fundusz będzie sponsorował te 

działania  na dziś nie odpowiem. Dofinansowanie może być nawet do 90%, mieszkaniec 

będzie płacił  wtedy tylko 10%. 

Jeśli ten projekt zyska akceptację przy tym projekcie będziemy robić również spis szamb. 

Na dzień dzisiejszy musimy zagwarantować środki na opracowanie programu. Zostały 

wysłane zostały pisma do Ministerstwa o opinie.  

Środki, które są wpisane w budżet nie są na wymianę pokrycia dachowego przez 

mieszkańców ale na opracowanie wizji usuwania azbestu. 

Przewodnicząca Rady – dzisiaj do Rady Gminy wpłynęło pismo Kierownika GBP w 

sprawie  zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny przy realizacji projektu 

„Biblioteki Publiczne Gminy Mokrsko na miarę XXI wieku” w wysokości 97.519 zł. Pan 

Wójt i Pani Skarbnik o tym mówili nie mniej pozwolę sobie je odczytać  Dotacja  dla 

biblioteki została zwiększona o 63 tys.zł, brakuje 34 tys.zł. Czy jest możliwość zwiększenia 

dotacji. 

Wójt Gminy – Kosztorys, który był przygotowywany na ten projekt jest po cenach 

maksymalnych. Będzie ogłoszony przetarg  i mam nadzieję, że centa przetargowa będzie 

niższa.  

W tym momencie nie ma możliwości zwiększenia dotacji. Kwota przeznaczona nie 

przeszkadza aby wszcząć postępowanie. 

 

Ponieważ więcej zapytań nie było , Przewodnicząca Rady poprosiła Komisję Uchwał i 

Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Radny Majtyka -  zanim przystąpimy do głosowania chciałbym się zapytać do ilu procent 

wzrośnie zadłużenie gminy?  

Pani Skarbnik – zadłużenie nie wzrośnie a zmaleje. Z pożyczką na  wyprzedzające 

finansowanie na koniec 2010r zadłużenie będzie wynosiło 51,42%, a bez pożyczki 44%. 

Radny Majtyka – może się okazać, że  na koniec roku zadłużenie będzie 51%. 
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Wójt Gminy -  Są dwie kwoty, pierwsza to zadłużenie rzeczywiste, druga która jest liczona 

do budżetu. Wysokość zadłużenia zależy od strony dochodów. My w budżecie nie mamy 

zawyżonych dochodów. Prawdopodobnie strona dochodów będzie wyższa. Wysokość 

będzie zależała czy otrzymamy zwrot środków unijnych.  

Radny Szaniec -  chciałem zadać podobne pytanie jak radny Majtyka. Zanim podniesiemy 

rękę powinniśmy być pewni za czym głosujemy. Czy mamy luz finansowy jeśli chodzi o 

pożyczki? 

Pani Skarbnik –  możliwości zaciągnięcia pożyczki gmina jeszcze będzie miała. 

Wójt Gminy -  my dochody na kolejne lata szacujemy  w wysokości ok.14 mln zł. Nie są to 

wymyślone dochody, jak to było w innych gminach. Staramy się na razie realizować 

zadania na które możemy pozyskać środki unijne. Mają one  jednak jedną wadę, że nie 

zawsze wpływają  w terminie. W tym budżecie są zadania, na które powinniśmy otrzymać 

środki unijne w tym roku, a są też zadania  przesunięte na rok przyszły. My nie 

przyjmujemy do budżetu  nie realnych dochodów, dlatego zadłużenie jest dość wysokie. 

Pani Skarbnik – nasze dochody zaplanowane są  realnie, o czym świadczyć może ich  

wykonanie za pierwsze półrocze, które  wynosi 51,5%.  

   

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XLVIII/274/10 w sprawie zmian w 
budżecie gminy na 2010r. 
 

 
P u n k t   8 

 
Zatwierdzenie projektu konkursowego „Aktywna gmina Mokrsko”  

w ramach działania 7.3. Inicjatywy Lokalne na rzecz   
aktywnej integracji, Priorytetu VII  

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 
 

 

 

Głos zabrała pani Agnieszka Klatka – pracownik socjalny w GOPS Mokrsko 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mokrsku  wygrał projekt konkursowy w ramach 

działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz  aktywnej integracji. Głównym celem tego 

projektu jest aktywizacja zawodowa mieszkańców gminy Mokrsko. Projekt ten skierowany 

jest do mężczyzn, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Jest  on w 100% 

finansowany ze środków europejskiego funduszu społecznego, bez wkładu własnego. Jest 

to projekt krótki, trwający od września do końca  grudnia 2010r. Projekt dotyczy kursu 

spawacza metodą MAG i TIG. Pomysł na projekt zrodził się z potrzeby mieszkańców 

gminy Mokrsko, którzy zaczęli się interesować kursem, głównie młodzi mężczyźni, którzy 

ukończyli szkołę i chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.  

Gminny Ośrodek Pomocy w Mokrsku realizuje też projekty systemowe, które nastawione 

są na kursy zawodowe. Z roku na rok pieniędzy jest coraz mniej, dlatego wsparciem nie 

można objąć wszystkich mieszkańców. Projekt skierowany jest do 10 mężczyzn, którzy 

sami wyrazili zainteresowanie. Robiliśmy też ankietę dotyczącą lokalnego rynku pracy, z 

której wynikało, że największe zapotrzebowanie jest na ten kurs spawacza. Projekt 

zakończy się wyjazdem, spotkaniem integracyjnym w miejscowości Chruścin Wieś. 

 

Dyskusja: 

Radna Grześlak – czy są już wytypowane osoby biorące udział w tym kursie? 
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Pani Klatka –   osoby biorące udział w tym projekcie zostały już zrekrutowane. Robiliśmy 

ankiety i rozpoznanie. Kwota projektu wynosi 39.928 zł. Jest to kurs łącznie z 

wyposażeniem w odzież ochronną, uzyskaniem certyfikatów . Jest to dość drogi kurs. 

Współpracujemy z Powiatowym Urzędem Pracy, który  w tym roku nie organizuje takiego 

kursu gdyż wymaga dość dużych nakładów finansowych. 

Pan sołtys Szkudlarek – z jakich miejscowości są osoby zakwalifikowane na kurs. 

Pani Klatka – są to osoby z terenu gminy Mokrsko  np. z.Mokrska , Ożarowa, Komornik. 

Radny Szaniec – jeśli dana osoba  nie będzie uczęszczała w zajęciach i nie zaliczy 

egzaminu, czy poniesie jakieś koszty? 

Pani Klatka – przystępując do  projektu podpisuje się  deklarację uczestnictwa w projekcie, 

że zobowiązuje się do systematycznego uczestnictwa . Jeżeli ktoś nie zaliczy egzaminu, to 

nie zdobędzie uprawnień. Jest to  strata dla danej osoby. 

Radny Szaniec – czy jest tajemnicą kto został zakwalifikowany na kurs i jakie kryteria 

obowiązywały przy wyborze. 

Pani Klatka -  Nie jest tajemnicą, które osoby zakwalifikowane zostały do projektu. Nie 

znam na pamięć nazwisk , ale lista będzie wywieszona. 

Nie było określonych specjalnych kryteriów przy wyborze kandydatów na kurs spawacza. 

Musiała to być osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy,  głównie osoba 

nieaktywna zawodowo ale  w wieku aktywności zawodowej oraz z terenu gminy Mokrsko.. 

 

Więcej zapytań nie było. Przewodnicząca Rady porosiła Komisje Uchwał i Wniosków o 

przedstawienie projektu uchwały. 

 

Rada Gminy Mokrsko podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XLVIII/275/10 w sprawie 
zatwierdzenia projektu konkursowego „Aktywna gmina Mokrsko” w ramach 
Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, Priorytetu VII 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 
 

 
 

P u n k t  9 
 

Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy 
 

Przewodnicząca Rady  przypomniała  treść skargi. /skarga została odczytana/ 

Skarga została przekazana na sesji w  m-cu czerwcu Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia. 

W związku z tym poprosiła Przewodniczącą Komisji o przedstawienie opinii wraz z 

uzasadnieniem do uchwały. 

Pani Grażyna Grześlak – przedstawiła opinię Komisji Rewizyjnej oraz uzasadnienie do 

uchwały.  

Dyskusja: 

Radny Majtyka – ile psów z naszej gminy przebywa obecnie w schronisku? 

Pan Wolny -  na dzień dzisiejszy jest 5 psów. 

Radna Gładysz – ile wynosi dieta na 1 psa. 

Pan Wolny – my płacimy ryczałtowo.  

W  Hotelu dla Zwierząt z Łodzi dieta na jednego psa wynosiła 5,0  zł  plus 22% Vat za 

każdą rozpoczętą dobę do końca pobytu zwierzęcia w hotelu. Do tego dochodzi koszt 

wyłapania i dostarczenia do schroniska zwierzęcia. Jest to 180 zł plus 7% VAT. W 

przypadku zgłoszenia  zwierzęcia do wyłapania , którego zlokalizowanie nie będzie 

możliwe koszty dojazdu wynoszą 150zł plus 7% VAT. 
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Więcej zapytań nie było, Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie projektu 

uchwały. 

 

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XLVIII/276/ w sprawie rozpatrzenia 
skargi na działalność Wójta Gminy Mokrsko 
 
 
 
 

 
 
 

P u n k t  10 
 

Interpelacje, zapytania i wolne wnioski 
 

 

 

Przewodnicząca Rady przedstawiła: 

1.Pismo z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10 sierpnia 2010r w sprawie 

   zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie kontroli legalności uchwały Nr 

   XLVI/258/10 rady Gminy Mokrsko z dnia 21 czerwca 2010r w sprawie uchwalenia 

   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko 

   oraz    udzieloną w tej sprawie odpowiedzią przez Wójta Gminy, 

2.Pismo Wojewody Łódzkiego z dnia 6 sierpnia 2010r  przypominające obowiązek złożenia   

  oświadczeń majątkowych na 2 miesiące przed upływem kadencji, 

3.Apelm Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia o wsparcie finansowe dla bogatyńskiego 

   samorządu w odbudowie miasta po powodzi, 

4.Pismo pana Kwaśnego Pawła zam.Mokrsko  w sprawie przeznaczenia w miejscowym 

   planie zagospodarowania przestrzennego części działki nr 74 położonej w miejscowości 

   Mokrsko pod zabudowę zagrodowo-mieszkaniową. 

   Państwo Kwaśni posiadają grunt /pole/, którego funkcją  podstawową  są uprawy 

   rolnicze.  

   Gazociąg / pierwsza wersja/ przechodzi przez ich działkę . Budowa gazociągu to było 

   zadanie rządowe  Wojewody. Trasy przebiegu gazociągu  nie wyznaczaliśmy, tylko 

   Wojewoda. Gazociąg miał przebiegać przez grunty rolne, nie przez zabudową, dlatego w 

   ówczesnym okresie   p.Kwaśni nie mieli sprzeciwu. Gazociąg to funkcja uzupełniająca, 

   byłby pod ziemią, a ziemniaki czy zboże nadal mogły rosnąć. 

   Obecnie działkę p.Kwaśni chcą przeznaczyć pod zabudowę ponieważ mają kupca na 

   ziemię. Nie mogą ziemi sprzedać ponieważ na planie zagospodarowania gazociąg w 

   dalszym ciągu w tym miejscu figuruje. Działka  znajduje się  nadal w terenach    nie 

   budowlanych, tereny upraw rolnych.  Wnioskują  o zmianę przeznaczenia działki w 

   planie    zagospodarowania przestrzennego gminy. 

   Pan Wójt udzielił odpowiedzi Państwu Kwaśnym, że jeżeli będzie opracowywana zmiana  

   do planu   zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko będzie można zgłaszać 

   wnioski. 

    Wójt Gminy – wycofanie „starego” przebiegu gazociągu wiąże się z zmianami, które 

   muszą być na szczeblu wojewódzkim. Firma, która miała pierwotnie budować gazociąg 

   zrezygnowała z niego i odsprzedała plany  drugiej firmie, która zdecydowała o innym 
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   przebiegu gazociągu / drogę krótszą/. Z naszej strony napisaliśmy uwagę do zmiany planu 

   zagospodarowania województwa, że jest przygotowany nowy projekt  gazociągowania 

   obszarów przechodzących przez naszą gminę i różniący się od tego , który został  

   wyznaczony . Opracowana jest zastępcza linia przebiegu    gazociągu. Czy nasza uwaga 

   zostanie uwzględniona i jaki plan zostanie uchwalony nie odpowiem.. 

   Radna Grześlak – rozumiem, że na ten moment nie można im pomóc. 

Wójt Gminy -  jest plan zagospodarowania przestrzennego, który obowiązuje. Proces 

   związany z opracowaniem zmian  do planu jest dość długi / około roku/. Koszty 

   opracowania zmian całego planu są b.duże, dlatego uważam, że powinniśmy zmieniać te 

   obszary, które dla naszego budżetu mogą wpłynąć na zwiększenie dochodów.  

 

Ponadto Pan Wójt podniósł sprawę wolnych lokali w budynkach ośrodków zdrowia. 

Do Urzędu Gminy wpływają pisma w sprawie ich wynajęcia. 

Wpłynęło ponownie pismo od Państwa Majchrowskich z Krzyworzeki, którzy chcą 

 wynająć mieszkanie w ośrodku zdrowia w Mokrsku. 

Przedstawiając informację o działalności międzysesyjnej wspomniałem, iż Gminna 

Biblioteka Publiczna  przystąpiła do projektu  współfinansowanego ze środków 

pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego. W związku z tym projektem na potrzeby biblioteki  planowane jest odcięcie 1 

pomieszczenia  wchodzącego w skład lokalu mieszkalnego w ośrodku zdrowia.. 

Na ostatniej sesji prosiłem o opinię czy wynajmować mieszkania czy  nie. Opinia radnych 

była aby mieszkań nie wynajmować. 

W związku z podaniem p.Majchrowskich temat powraca ponownie. 
Przewodnicząca Rady – jakie duże są pomieszczenia. 

Pani Zgondek -  po zabraniu 1 pomieszczenia dla biblioteki mieszkanie będzie miało 37,6 

m2 / 2 małe pokoje, kuchnia , łazienka, korytarz. 

Radny Mielczarek – gdzie są w tej chwili zameldowani p.Majchrowscy. 

Wójt Gminy – pan Majchrowski w Krzyworzece , a pani Majchrowska w Turowie. 

Mają oni wizję, że najpierw wejdą do małych mieszkań, ale później  do większych. 

Chciałbym również poinformować, że  otrzymujemy rachunki za pobyt córki p.Makles w 

Domu Samotnej Matki. Za ostatni m-c rachunek wynosił 2 tys.zł. 

Radny Mielczarek – Państwo Majchrowscy  wynajmowali mieszkanie od p.Witkowskiej 

Mokrsku. 

Radna Strózik – czy w gminie mamy jakieś wolne mieszkanie gdyby zaistniał jakiś 

wypadek losowy/np.pożar/ .  

Wójt Gminy – u nas sytuacja wygląda w ten sposób, że jest sprawa o eksmisję. Będziemy 

musieli zapewnić mieszkanie zastępcze. 

Ogólnie należy stwierdzić, że wolnych mieszkań nie mamy. Planujemy zakupić działkę  

zabudowaną od SKR i przeznaczyć ją  na wielorodzinne budownictwo.  Jest 1 wolne 

mieszkanie w Ożarowie w budynku ośrodka zdrowia.  Po wyprowadzeniu się p.Drobimy 

może być wolne mieszkanie w  budynku ośrodka zdrowia  w Mokrsku. 

Pan Podyma – czy nie można tak sprecyzować umowy, że w przypadku nie płacenia 

czynszu osoby  muszą się wyprowadzić. 

Pani Stanek – umowy nie można sprecyzować wbrew obowiązującym przepisom prawa 

gdyż nie będzie ważna. 

Pan Majtyka – decyzja w tym względzie należy do pana Wójta.   

Pani Przewodnicząca – jeżeli mamy wynająć mieszkania to takim osobom, które są 

sumienne i będą płacić czynsz. 
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Radny Szaniec – pan Wójt  wspomniał o mieszkaniu  w budynku ośrodka w Ożarowie. 

Moja opinia jest taka aby tego mieszania na razie nie wynajmować. Mieszkanie 

przeznaczyć dla osoby, która będzie pracowała w ośrodku. 

Przewodnicząca Rady -  zastanowić się należy, czy nie lepiej byłoby wprowadzić do tego 

mieszkania córkę pani Makles, niż płacić za  jej pobyt Domu Samotnej Matki 2 tys.zł. 

Wydaje mi się, że  nawet gdyby nie płaciła za mieszkanie i tak by nam się opłaciło.  

Jak długo może osoba przebywać w Domu Samotnej Matki? 

Wójt Gminy -  Dom Samotnej Matki działa w oparciu o jakieś określone zasady, których są 

określone  normy. Nie jest tak, że ktoś może przebywać wiecznie. 

Przewodnicząca Rada – opinie były różne a ostateczna decyzję  należy do Wójta. 

 

Wójt Gminy – poinformował, iż dzisiaj jest posiedzenie Zarządu Związku Gmin Ziemi 

Wieluńskiej w związku z podjętą decyzją Komornika o licytacji majątku Spółki Eko-

Energia. Jedynym majątkiem Spółki  są grunty położone przy ul. Przemysłowej w Wieluniu 

/ok. 8 ha/ . Zostały one wycenione na 6,5 mln zł. 

Firma, która pożyczyła pieniądze Spółce wystąpiła z wnioskiem do Sądu o ich zwrot. Sąd 

wydał wyrok pozytywny  dla Firmy. 

Na jednej z sesji informowałem ,iż ZGZW wystąpił z wnioskiem o rozwiązanie spółki i 

oddanie udziałowcom wniesionego wkładu. 

Dzisiaj ma być przygotowane pismo do Sądu Gospodarczego o wstrzymanie licytacji oraz 

do Prokuratury o popełnieniu przestępstwa. 

 

Na dzisiejszej sesji zostały zgłoszone zapytania, wnioski i interpelacje: 

Radna Grześlak –  

1/zwróciła się z zapytaniem w imieniu mieszkańców Korei: 

-  kiedy będzie u nich wykonana kanalizacja? 

- czy będą postawione na Korei ogólnodostępne pojemniki na segregację śmieci? 

2/ zgłosiła interpelację w sprawie: 

- usunięcia drzew wzdłuż drogi przez Koreę, których korzenie wchodzą   w drogę  i 

   podnoszą nawierzchnię asfaltową. Jezdnia jest b.wąska i stwarza to b.poważne  

   zagrożenie. 

- odwodnienia drogi za Osiedlem w Mokrsku /ponowienie interpelacji/ 

Pani Sokół – zwróciła się z zapytaniem do radnego Powiatowego , kiedy rozpoczną się 

prace na Zmyślonie? 

Marek Kieler,  radny Powiatowy -  z tego co wiem pan Burzyński miał wysłać 

pracowników. 

Radny Rzepka – prace na Zmyślonie już się rozpoczęły. Rowy są kopane po jednej stronie . 

Mieszkańcy się pytają dlaczego  są rowy tylko po jednej stronie drogi, kiedy rozpoczną się 

prace po drugiej stronie?. Na tej stronie gdzie kopane  rowy są tylko 2 zabudowania, 

natomiast po drugiej stronie jest 12 domów.  Czym jest to umotywowane? 

Marek Kieler, radny powiatowy  - muszę przyznać się, że projektu nie widziałem? 

Radny Rzepka  - z tego co wiem,  projekt przewiduje rowy tylko po jednej stronie. Czym 

jest to umotywowane? 

Marek Kieler, radny powiatowy -  projekt został tak opracowany, na ile starczyło środków. 

Radna Strózik  - na komisji zgłaszałam  sprawę o wycięcie 3 wierzb rosnących przy 

chodniku naprzeciwko organistówki  w Krzyworzece, ale jeszcze raz chciałam ponowić. 

Gałęzie drzew zwisają nisko, że trudno jest przejść. 

Ponadto chciałam zgłosić naprawę  chodnika w Krzyworzece  koło p.Bednarka Zenona /na 

krzyżówce/  
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Radny Braliński -  zwrócił się z zapytaniem, kiedy będzie można korzystać z internetu w 

miejscowości  Lipie i Motyl.  Mieszkańcy  tych miejscowości są zainteresowani 

podłączeniem. 

Radny Szaniec  

- zostały przełożone rury  koło byłej zlewni w Ożarowie, za co chciałbym podziękować.  

 Była robiona droga od strony wschodniej w Ożarowie. Zapewniano mnie, że ta sama firma,   

  miała odwodnić drogę. Nie zostało to jednak  zrobione. Ponadto odwodnienia i naprawy 

  wymaga również droga równoległa do niej. 

- należy udrożnić  przepust na Nowym Folwarku koło p.Kramarczyków  i Antończyk. 

- należałoby również wyczyścić kanał od  byłej zlewni mleka  w Ożarowie w kierunku 

rzeki    Ożarka. /mieszkańcy wyrazili zgodę na czyszczenia kanału po żniwach/ 

Radny Podyma  - zgłosił interpelacje w sprawie: 

- wyczyszczenia studzienek   kanalizacji burzowej przy  drodze  od krzyżówki  w 

   Krzyworzece pod Kolonię Turów. Studzienki są całe zamulone.  

 

 

 

 
P u n k t  11 

 
Zamknięcie obrad sesji 

 
 

Przewodnicząca Rady stwierdziła wyczerpanie się porządku obrad, podziękowała 

wszystkim za udział i następnie zamknęła obrady XLVIII sesji Rady Gminy Mokrsko. 

 

 

Na dzisiejszej sesji zostały podjęte uchwały stanowiące integralną część protokołu: 

Np.  Nr uchwały W sprawie: 

1. XLVIII/272/10 Zaliczenia drogi na terenie gminy Mokrsko do kategorii 

dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu istniejących dróg 

gminnych na terenie gminy Mokrsko 

2. XLVIII/273/10 Udzielenia pomocy finansowej dla powiatu wieluńskiego 

3. XLVIII/274/10 Zmian w budżecie gminy na 2010r 

4. XLVIII/275/10 Zatwierdzenia projektu konkursowego Aktywna Gmina 

Mokrsko w ramach Działania Operacyjnego Kapitał Ludzki 

2007-2013 

5. XLVIII/10 Rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mokrsko 
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Na powyższym protokół zakończono i podpisano.- 

 

 

Protokółowała:      Przewodnicząca Rady Gminy 

 

Ewa Jędrzejak        Sabina Sokół 

 

 

 

 

Protokół niniejszy obejmuje: 

1.Streszczenie przebiegu obrad sesji od strony 1- 

2.Podjęte uchwały od nr XLVIII/272/10 – XLVIII/276/10 

3.Załączniki jak niżej: 

Lp. Treść załącznika Ilość stron 

1. Informacja Wójta o działalności pomiędzy sesjami  

2. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi na terenie gminy 

Mokrsko do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu 

istniejących dróg gminnych na terenie gminy Mokrsko 

2 

3. Kserokopia uchwały nr 507/2010 Zarządu Powiatu z dnia 13 lipca 

2010r w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii 

dróg gminnych 

1 

4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia [pomocy finansowej dla 

Powiatu Wieluńskiego 

1 

5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r 2+ załączniki 

6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu konkursowego 

„Aktywna gmina Mokrsko” w ramach Działania 7.3 Inicjatywy 

lokalne na rzecz aktywnej integracji, Priorytetu VII Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 wraz z informacja o 

projekcie 

2 

7. Opinia Komisji rewizyjnej z dnia 12 sierpnia 2010r w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mokrsko 

1 

8. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 

Gminy Mokrsko wraz z uzasadnieniem do uchwały. 

3 

 

 

 

 

 

 

              

 


