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P R O T O K Ó Ł  Nr LI/10 
 

z sesji Rady Gminy Mokrsko odbytej w dniu 29 października 2010 r. 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 - 14 

 

 

Radni Rady Gminy obecni na sesji: 

1.Braliński Zbigniew 

2.Gładysz Irena 

3.Juszczak Jan 

4.Kmiecik Jan 

5.Majtyka Grzegorz 

6.Mielczarek Marek 

7.Piśniak Arkadiusz 

8.Podyma Zbigniew 

9.Rzepka Wiesław 

10.Słowik Zdzisław 

11.Sokół Sabina 

12.Strózik Teresa 

13.Szaniec Wojciech 

14.Wolna Genowefa 

 

Ponadto w sesji udział wzięli: 

1. Tomasz Kącki  - Wójt Gminy 

2. Małgorzata Stanek  - Sekretarz Gminy 

3. Renata Nagła  - Skarbnik Gminy 

4. Jolanta Gardyan  - Kierownik GOPS 

5. Edyta Krajcer  - podinspektor w UG 

6. Halina Kowalska  - Inspektor w UG 

7.  Patrycja Baranowska - Referent w UG 

8. Halina Gniłka   - Dyrektor ZSiP w Ożarowie 

9. Małgorzata Kieler  - Dyrektor ZSiP w Krzyworzece 

10. Krzysztof Hull  - Dyrektor ZSiP w Mokrsku 

11. Marek Kieler  - radny Powiatowy 

12. Stanisław Wróbel  - sołtys sołectwa Brzeziny 

13. Stanisław Braliński - sołtys sołectwa Motyl 

14. Danuta Komor   - sołtys sołectwa Mokrsko II 

15. Elżbieta Ciura  - sołtys sołectwa Mątewki 

16. Zbigniew Szkudlarek  - sołtys sołectwa Komorniki 

17. Wiesława Czart  - sołtys sołectwa Chotów 

18. Beata Szajner  - sołtys sołectwa Krzyworzeka II 

19. Grażyna Ptak   - sołtys sołectwa Jasna Góra 

 

 

Ogółem w obradach LI sesji Rady Gminy udział wzięło 33 osoby. 
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Porządek obrad sesji:  

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie  prawomocności obrad 

2. Ustalenie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołów z XLIX i L sesji Rady Gminy 

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

5. Informacja Wójta Gminy o działalności pomiędzy sesjami 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 a) nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; 

 b) nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy; 

c) szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub  

            organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

           ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

           wolontariacie projektów aktów   prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

           działalności statutowej tych organizacji; 

d) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

            Ochrony  Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2011 rok; 

e) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Mokrsko porozumienia w sprawie 

            wspólnej realizacji projektu pn.: „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności 

            publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego”; 

f) trybu prac nad projektem Uchwały budżetowej; 

g) ustalenie stawek podatku od nieruchomości; 

h) określenie stawek podatku od środków transportowych. 

7. Zmiany w budżecie gminy na 2010r. 

8. Informacja o stanie oświaty za rok szkolny 2009/2010 oraz informacja na temat 

wyników sprawdzianów na zakończenie szkoły podstawowej i egzaminu 

gimnazjalnego, w szkołach na terenie gminy Mokrsko. 

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 LI sesję, powitała wszystkich 

obecnych 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. 

 

Wójt Gminy – wnioskował o: 
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- wprowadzenie do punktu 6 porządku obrad ppkt.: 

f) trybu prac nad projektem Uchwały budżetowej 

g) ustalenie stawek podatku od nieruchomości 

h) określenie stawek podatku od środków transportowych. 

 

Więcej zmian do porządku obrad sesji nie było. 

 

Rada Gminy  porządek obrad sesji z zaproponowaną zmianą  jednogłośnie 
zatwierdziła. 
 
 

P u n k t  3 
 

Przyjęcie protokółów z XLIX i L sesji Rady Gminy 
 

 

Protokoły z XLIX i L 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: 

- radną Genowefę Wolną 

- radną Teresę Strózik 

- radnego Zbigniewa Podymę 

 

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 – czy apteka w Ożarowie jest już wydzierżawiona i jak  to się odbyło? 

Wójt Gminy – mieliśmy dwie propozycje o wynajem budynku złożone przez p. Caban i p. 

Burchacińskiego. Kiedy rozpoczął się remont p. Caban jeszcze raz przysłał pismo że jest 

nadal zainteresowany i wysłaliśmy pismo do p. Burchacińskiego czy również jest 

zainteresowany. Odpowiedział nam telefonicznie, że  w tej chwili wynajem go nie 

interesuje. Jeśli chodzi o otwarcie, to według przepisów jest to dość długi proces, ponieważ 

może trwać nawet 2 miesiące. Apteka będzie tak przygotowana, że będzie można się 

wprowadzać. Teraz najważniejsze, ile potrwa otrzymanie wszystkich zgód przez p. Cabana. 

Wynajem jest na czas ograniczony, a kwota za wynajem odpowiada stawkom w ustalonym 
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na dany rok w uchwale. Mam nadzieję, że wtedy gdy będziemy analizować koszty 

związane z wynajmami to ewentualnie koszty poniesione co do remontu  budynków będą 

może brane pod uwagę przy stawkach. W Mokrsku p. Caban część kosztów związanych z 

remontem apteki odbiera sobie w czynszu a w Ożarowie będzie płacił czynsz taki jaki 

powinien.  

Radny Piśniak – w informacji wspomniał Pan Wójt o drogach, a których dróg to dotyczy?  

Wójt Gminy – zgodnie z harmonogramem Urząd Wojewódzki ma zakończyć weryfikację 

wniosku w ramach programu Schetynówek do dnia 29 października br. Wiadomo, że do 

godz. 16:00 informacja o wynikach będzie dostępna w internecie i będzie wiadomo jakie 

zajmą miejsce, czy będą już na dofinansowaniu czy na liście rezerwowej lub nie spełniają 

wymogów.  

Radny Szaniec – o jaki przetarg w Mokrsku chodziło  

Wójt Gminy – GOPS ma prawo zawierania kontraktów z osobami które podlegają pod jego 

opiekę. W przypadku państwa Ciupa, został zawarty taki kontrakt, który określa m.in. 

zasady wynajmu. W budynku po policji chcemy zwiększyć jeden lokal na określonych 

warunkach. Wszyscy wyrazili zgodę na ustalone przez GOPS i Urząd Gminy warunki. 

Kontrakt jest to taka umowa między GOPS-em a beneficjentem, który, żeby coś dostać 

musi cos zrobić. Dotyczy to np. leczenia jeżeli jest uzależniony, wykonania konkretnej 

pracy, otrzymanie pieniędzy żeby wyremontować pomieszczenie ale musi to zrobić sam. 

Kontrakty są konkretnie opisane i określone.  

Radna Gładysz – chciałam dodać, że 18 września w Aleksandrowie Łódzkim na występach 

w kategorii  Piosenki Ludowej  Zespół „Włościanie”  zdobył III miejsce. I i II miejsce zajęli 

śpiewacy z Łowicza, tak więc był to dla naszego zespołu duży sukces. 

 

Więcej uwag do informacji nie było. 

 

Rada Gminy przedstawioną informację przez Wójta Gminy przyjęła jednogłośnie. 
 
 

P u n k t  6 
 

Podjęcie uchwały w sprawie: 
 

a) nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; 
 

Głos zabrała p. J. Gardyan – Kierownik GOPS – w związku z zaleceniami pokontrolnymi, 

zalecono nam, że ŚDS musi mieć odrębny Statut. Do tej pory jak utworzono ŚDS był tylko 

Statut GOPS-u. Jako, że ŚDS będzie odrębną jednostką organizacyjną, z jednego Statutu 

powstały dwa.  Dzisiaj dołączyłam jeszcze załączniki czyli strukturę organizacyjną GOPS-

u, druga zmiana dotyczy paragrafu 4 w punkcie 2, gdzie jest zapis „Klub integracji 

społecznej”, który jest nieodzowny w strukturze GOPS-u.  

 

Pani G. Grześlak przedstawiła opinię z posiedzenia wspólnego Komisji. 

 

Przewodnicząca Rady poprosiła Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu 

uchwały. 

 

Rada Gminy podjęła uchwałę Nr LI/285/10 w sprawie nadania Statutu Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 
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Podjęcie uchwały w sprawie: 
 

b) nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy; 
 

Głos zabrała p. J. Gardyan – Nadanie Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy  

wynika z przeprowadzonej kontroli kompleksowej Urzędu Wojewódzkiego, że jednak ŚDS 

powinien być jednostką oddzielną. Od dziś będą dwie jednostki – podlegające Wójtowi. 

Kierownik ŚDS-u jest decydentem w swojej jednostce organizacyjnej, a do tej pory było 

tak, że to ja wydawałam decyzje, zatrudniałam i zwalniałam pracowników ŚDS. Kierownik  

ŚDS był jedynie kierownikiem organizacyjnym a pewne rzeczy spadały na kierownika 

GOPS-u. Jesteśmy na takich samych zasadach: są dwie jednostki podległe wójtowi. 

 

Pani G. Grześlak przedstawiła opinię z posiedzenia wspólnego Komisji. 

 

Przewodnicząca Rady poprosiła Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu 

uchwały. 

 

Rada Gminy podjęła uchwałę Nr LI/286/10 w sprawie nadania Statutu 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Mokrsku. 
 

 

 

Podjęcie uchwały w sprawie: 
 

c) szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub  
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3  ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 
o  wolontariacie projektów aktów   prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji; 
 

 

Głos zabrała p. P. Baranowska – przedstawiła załącznik do uchwały 

 

Przewodnicząca Rady – sprawa ta była szeroko omawiana na wspólnym posiedzeniu 

Komisji, więc proszę o przedstawienie opinii Komisji. 

 

Pani G. Grześlak przedstawiła opinię z posiedzenia wspólnego Komisji. 

 

Przewodnicząca Rady poprosiła Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu 

uchwały. 

 

Rada Gminy podjęła uchwałę Nr LI/287/10  w sprawie szczegółowego sposobu 
konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i 
innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie projektów aktów   prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 
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Podjęcie uchwały w sprawie: 
 

d) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz   Ochrony  Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2011 rok; 

 

Głos zabrała p. P. Baranowska – przedstawiła załącznik do uchwały 

 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji. 

 

Pani G. Grześlak przedstawiła opinię z posiedzenia wspólnego Komisji. 

 

Przewodnicząca Rady poprosiła Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu 

uchwały. 

 

Rada Gminy podjęła uchwałę Nr LI/288/10 w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 
Rodzinie na 2011 rok. 
 

 

Podjęcie uchwały w sprawie: 
 

e) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Mokrsko porozumienia w 
sprawie wspólnej realizacji projektu pn.: „Zarządzanie energią w budynkach 

użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego”; 
 

 

Głos zabrała Pani Sekretarz Gminy – przeczytała uzasadnienie do uchwały 

 

Pani G. Grześlak przedstawiła opinię z posiedzenia wspólnego Komisji. 

 

Przewodnicząca Rady poprosiła Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu 

uchwały. 

 

Rada Gminy podjęła uchwałę Nr LI/289/10 wyrażenia zgody na zawarcie przez 
Gminę Mokrsko porozumienia w sprawie  wspólnej realizacji projektu pn.: 
„Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu 
Terytorialnego”. 
 

 

Podjęcie uchwały w sprawie: 
 

f) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 
 

Głos zabrała Pani Skarbnik Gminy – 22 września podjęliśmy uchwałę w sprawie trybu 

prac nad projektem uchwały budżetowej. Uchwała dotarła do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, a wczoraj otrzymałam telefon że zapisy tej uchwały są zbyt szczegółowe. 

Zapisaliśmy, że kierownicy jednostek przedkładają Wójtowi Gminy materiały 

towarzyszące i to już jest w gestii Pana Wójta i uchwała nie powinna tego określać. 

Powinna skupić się tylko nad trybem prac zgodnym z artykułem 234 ustawy o finansach 

publicznych, który mówi, że uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu 
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terytorialnego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej określa w 

szczególności: 

- wymaganą szczegółowość projektu budżetu j.s.t., terminy obowiązujące w toku prac nad 

projektem uchwały i wymogi dotyczące uzasadnienia i materiałów informacyjnych jakie 

powinien zawierać projekt uchwały budżetowej. W zawiązku z tym dokonałam korekty 

poprzedniej uchwały i na dzisiejszej sesji podejmujemy nową uchwałę uchylając 

poprzednią.  

 

Dyskusja:  

Radny Szaniec – mam prośbę o ujęcie w budżecie oświetlenia na Morzykobyle. Z tego co 

wiem ma to być ujęte w budżecie na rok następny, ale są jeszcze bez oświetlenia 

mieszkańcy na Banasiach. Mieszka tam pani Wieczorek, pan Borecki, Dudzik i Sałata. 

Chciałbym, aby przy okazji gdy będzie załatwiana sprawa Morzykobyły żeby nie 

zapomnieć o Banasiach. Słupy są ale lamp nie ma, mieszkają w lesie i jest tam naprawdę 

ciemno. 

 

Przewodnicząca Rady poprosiła Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu 

uchwały. 

 

Rada Gminy podjęła uchwałę Nr LI/290/10 w sprawie trybu prac nad projektem 
uchwały budżetowej. 

 
 
 

Podjęcie uchwały w sprawie: 
 

g) ustalenie stawek podatku od nieruchomości 
 
Przewodnicząca Rady – proszę pokrótce o przedstawienie informacji, ponieważ na 

posiedzeniu Komisji był szczegółowo omawiany. 

 

Pani E. Krajcer – przedstawiła informację dotyczącą stawek o podatku od nieruchomości, 

która jest w załączeniu. 

 

Pani G. Grześlak przedstawiła opinię z posiedzenia wspólnego Komisji. 

 

Przewodnicząca Rady poprosiła Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu 

uchwały. 

 

Rada Gminy podjęła uchwałę Nr LI/291/10 w sprawie ustalenie stawek podatku od 
nieruchomości. 
 

 

Podjęcie uchwały w sprawie: 
 

h) określenie stawek podatku od środków transportowych. 

 
Głos zabrała p. E. Krajcer – przedstawiła informację dotyczącą określenia stawek podatku 

od środków transportowych.  
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Pani G. Grześlak przedstawiła opinię z posiedzenia wspólnego Komisji. 

 

Przewodnicząca Rady poprosiła Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu 

uchwały. 

 

Rada Gminy podjęła uchwałę Nr  LI/292/10 w sprawie określenia stawek podatku 
od środków transportowych. 
 

 

 

P u n k t  7  
 

Zmiany w budżecie gminy na 2010r 
 

Głos zabrała pani Skarbnik Gminy - zmiany w budżecie  zaproponowane na dzisiejszą sesję 

dotyczą zwiększeni i przeniesienia w planach dochodów i wydatków. 

W planie dochodów proponuje się zwiększenie dochodów w dziale 756 – Podatek od 

spadków i darowizn – 2.000 zł i Podatek od cywilno prawnych – 10.000 zł. W sumie w tym 

rozdziale zwiększenia to 12.000 zł , są to dochody wykonane ponad planowo. W dziale 801 

– Oświata i wychowanie dokonuje się przeszacowania czwartej cyfry paragrafu z 8 na 7  i – 

zwiększenie i zmniejszenia na kwotę 612.311,06 zł i dotyczy projektu jaki jest realizowany 

przez gminę – Szkoła z perspektywą. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w 

kwocie 92 zł są to środki na finansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac 

komisji egzaminacyjnych powołanych  do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy 

stopień awansu zawodowego. W dziale 852 – Pomoc społeczna – dokonuje się 

przeszacowania między cyframi 4, 7 i 8, środków jakie otrzymaliśmy na realizacje projektu 

– Zmieniamy się – mamy zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne z zakresu administracji rządowej o 73.732 zł. Zmniejszenie to wynikło z 

rozliczenia rozbudowy i modernizacji ŚDS-u. Przedłożyliśmy do Urzędu Wojewódzkiego 

faktury z wykonania tego zadania i niewykorzystaną kwotę Urząd Wojewódzki nam 

zabiera. W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – jest przeszacowanie programu 

Zmieniamy się na kwotę 77.834,17 zł. W pozostałej działalności – dział 852 – wprowadza 

się kwotę 39.928 zł – jest to kwota projektu jaki będzie realizował GOPS pn. Aktywna 

Gmina Mokrsko. Promocja integracji społecznej inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej 

integracji. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się dotacje celowe 

otrzymane z budżetu państwa w kwocie 29.420 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 

zadań własnych jakimi jest pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym tzw. 

stypendia. W sumie zmniejszenia to kwota 854.679,61 zł, zwiększenia 862.387,61 zł, czyli 

zwiększamy dochody o 7.708 zł.  

W ślad za zmianami w planie dochodów zmieniają się również wydatki. W dziale 

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę  - zmniejsza się 

wydatki bieżące o 30 tys. zł. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się 

wydatki o 83 tys. zł i są to wydatki majątkowe przeznaczone na zakup nieruchomości od 

SKR w Mokrsku. Ponadto dokonuje się przeszacowania wydatków bieżących związanych z 

realizacja zadań na wynagrodzenia i pochodne na pokrycie kosztów związanych z opinia 

dotyczącą stosunków wodnych w m. Ożarów. Wykonawcą jest osoba fizyczna należy więc 

sklasyfikować w paragrafach wynagrodzeniowych. W dziale 750 – Administracja publiczna 

- dokonuje się przeszacowania między wydatkami bieżącymi na rzecz wynagrodzeń i 

składek od nich naliczonych, wynikło to z przeliczenia funduszu płac i od miesiąca 

kwietnia mamy zatrudnionych pracowników na prace interwencyjne i niektórzy do końca 
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roku mają przedłużone umowy zlecenie w niepełnym wymiarze - łączna kwota 40 tys. zł. 

W dziale 754 – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10 tys. zł. W dziel 801 – Oświata i 

wychowanie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5 tys. zł na Gimnazjum, na pozostałej 

działalności zwiększa się o kwotę 1.285 zł i 92 zł wynagrodzenia i składki od nich 

naliczone, w sumie 1.377 zł na pozostałej działalności. W dziale 852 – Pomoc społeczna – 

dokonuje się zmian w ośrodku wsparcia, zmniejsza się wydatki majątkowe o 73.732 zł – 

dotyczy dotacji na zadania zlecona. Zwiększa się o 12 tys. zł  wydatki majątkowe na tym 

samym zadania, a dotyczy wyposażenia jednostki, ponieważ wyposażenie nie zostało 

zakwalifikowane do rozliczenia dotacji na zadania zlecone. W dziale 85214 – zwiększa się 

wydatki bieżące tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000 zł, natomiast w dodatkach 

mieszkaniowych zmniejsza się w tej samej grupie o 3.000 zł. W rozdziale  - Ośrodki 

pomocy społecznej – zwiększa się wydatki ogółem o 5.000 zł, z tego bieżące o 1.000 zł i są 

to wydatki na realizacje bieżących zadań oraz majątkowe o 4.000 zł, z przeznaczeniem na 

zakup schodołazu przez GOPS. W rozdziale – Pozostała działalność zwiększa się wydatki 

ogółem i są to wydatki bieżące o kwotę 39.928 zł, są to koszty projektu realizowanego 

przez GOPS. W dziale 854 – zwiększa się wydatki bieżące na pomoc materialną dla 

uczniów o 36.775 zł – jest tutaj różnica 20% między otrzymaną dotacja a wydatkami 

przeznaczonymi na ten cel. Otrzymujemy tylko 80% a jesteśmy zobowiązani zrealizować 

100% czyli 7.533 zł dokładamy ze środków własnych. W dziale 900 – Gospodarka 

komunalna i ochrona środowiska – zmniejsza się ogółem wydatki o 80.640 zł, w tym 

70.640 zł – wydatki bieżące i 10.000 zł wydatki majątkowe. Zmiana ta dotyczy gospodarki 

ściekowej i ochrony wód- 20.000 zł, gospodarki odpadami 25.640 zł i oświetlenia ulic, plac 

i dróg – 35.000 zł.  

W związku z tym, że zmienialiśmy kwotę dotacji na zadania zlecone, należy 

zaktualizować załącznik – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  z zakresu 

administracji rządowej. Mieliśmy w wydatkach majątkowych 85203 – 200.000 zł po 

zabraniu 73.732 zł mamy kwotę 126.268 zł.  

W załączniku – Zadania inwestycyjne – do pozycji 6 – zakup nieruchomości na 

rzecz gminy – dodajemy kwotę 83.000 zł, w pozycji 20 w dziale 85203 – dodajemy 12.000 

zł i zabieramy 73.732 zł i aktualna kwota to 138.268 zł, z czego 12.000 zł to środki własne 

Gminy i 126.268 zł dotacja z budżetu państwa. Dodajemy całą pozycję Nr 21 – zakup 

schodołazu dla GOPS-u w Mokrsku. W pozycji 31 – Likwidacja dzikich wysypisk i śmieci 

– mieliśmy nie wykorzystane 10.000 zł., a w związku z tym, że gromadziliśmy pieniądze na 

zakup tych nieruchomości, została zaktualizowana i zmniejszona pozycja o 10.000 zł. W 

załączniku – Wydatki na programy realizowane dodany jest program i projekt realizowany 

przez GOPS – „Aktywna Gmina Mokrsko”.  

 

Dyskusja: 

Radny Piśniak – mam zapytanie do p. Wójta odnośnie dróg, w zadaniach inwestycyjnych 

na 2010 r. w pozycji Nr3 , czy 50.000 zł jest na projekt?  Jeżeli do godz. 16 będzie 

pozytywna informacja, to ile po naszej stronie mamy do wydania w przyszłym roku na tę 

drogę. 

 

Wójt Gminy – ma drogę do Ożarowa mamy 943.000 zł, ale stanowi to część drogową z 

kanalizacją burzową. Do pełnej realizacji niezbędne jest wybudowanie pod spodem sieci 

kanalizacji sanitarnej. Kosztorys przedstawiony przez firmę projektową ok. 600 tys. brutto, 

z tym że jeżeli droga ta być na bardzo długi czas to warto tą kanalizację wybudować. 

Plusem w tym przypadku jest zwrot VAT-u, minusem to, że musimy czekać na ogłoszenie 

przetargu z drogą jeśli by przeszła na moment kiedy ogłoszą konkurs na kanalizację w 
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ramach PROW-u, ponieważ dalej by nam się nie kwalifikowały prace związane z budową 

kanalizacji.  

Radny Piśniak – jeżeli droga ta nie wejdzie do programu, to co wówczas będzie z 

pieniędzmi. 

Wójt Gminy -  w programie jest przyjęty podział. Komisja konkursowa ocenia drogi i ich 

jakość punktacyjnie, czyli jak odpowiada założeniom całego programu. Jeśli okaże się, że 

nie znajdzie się w tej grupie, która na dzień dzisiejszy będzie finansowana, znajdzie się na 

liście tzw. rezerwowej. Na liście rezerwowej są te projekty, które też spełniają kryteria 

programu ale otrzymały mniej punktów niż te, które są ponad nimi. W momencie kiedy 

następują oszczędności przetargowe kolejne zadania mogą wejść do realizacji. Jeżeli będzie 

taka sytuacja to moim zdaniem, nieuzasadnione jest rezygnowanie z zadań w uchwale 

budżetowej, chyba że znajdziemy się na samym końcu. Trzeba pieniądze na ten cel trzymać 

aż będzie wiadomo czy przejdzie wniosek. Tutaj będzie jedyne zagrożenie, że jeśli 

będziemy zbyt długo czekać może braknąć czasu na wybudowanie kanalizacji w 2011 roku. 

Trzeba podjąć decyzję czy budujemy wcześniej czy nie. Będziemy wyczekiwać co się 

będzie działo.  

 

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

Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Rada Gminy podjęła uchwałę Nr  LI/293/10  w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2010r. 
 
 

P u n k t   8 
 

Informacja o stanie oświaty za rok szkolny 2009/2010 oraz informacja na 
temat wyników sprawdzianów na zakończenie szkoły podstawowej i 

egzaminu gimnazjalnego, w szkołach na terenie gminy Mokrsko. 
 
 

Przewodnicząca Rady powitała i przybyłych dyrektorów szkół zaproszonych w związku z 

przedstawieniem informacji o stanie oświaty za rok szkolny 2009/2010. 

Głos zabrała p. H. Kowalska – Inspektor w UG, która przedstawiła informacje na temat 

stanu oświaty za rok szkolny 2009/2010 – informacja jest w załączeniu. 

Radny Majtyka – dlaczego przy takiej samej liczbie oddziałów w szkole w Komornikach a 

w Krzyworzece jest różnica w liczbie zatrudnionych? 

Wójt Gminy – będą się na to dwie rzeczy składać. Pierwszą było zastępstwo jednego 

nauczyciela, który był na urlopie zdrowotnym. Drugą sprawa jest zmiana nowego 

dyrektora który przeszedł a równocześnie nie zmniejszyła się liczba nauczycieli, a 

nauczyciele nie mają w tej szkole dużo nadgodzin. W innych szkołach jak np. w 

Krzyworzece nadgodziny się pojawiają w znacznie większej liczbie i powoduje zmiany w 

liczbie nauczycieli.  

Radny Majtyka – a jak wygląda finansowo sprawa nadgodzin. 

Wójt Gminy – biorąc pod uwagę 14-te wynagrodzenie to ogólnie  dla gminy jest 

korzystniej, że nauczyciele mają nadgodziny i ich wynagrodzenie jest większe.  

Radny Majtyka – w tabeli nr 7 – wynagrodzenia jest duża. różnica między 2009 a 2010 

rokiem, czym to jest spowodowane? 

Pani H. Kowalska – w przedszkolu w Mokrsku nauczycielka korzystała z urlopu 

zdrowotnego  
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Pani Skarbnik Gminy – może to wynikać również z nowego stopnia awansu nauczycieli. 

Radny Szaniec – dowożonych było 176 uczniów a koszt 96.841 zł, a czy pomagamy 

finansowo rodzicom w dowożeniu dzieci, które nie są zdolne sami jeździć autobusem.  

Pani H. Kowalska – siedmiu uczniów dowożonych było do szkół specjalnych czyli są to 

uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności i taki rodzic otrzymywał w ubiegłym roku 

miesięcznie 150 zł z przeznaczeniem na dowóz.  

Przewodnicząca Rady – jest propozycja, żeby dyrektorzy pokrótce przedstawili informację 

na temat wyników sprawdzianów i egzaminów. 

 

Pan. K. Hull -  odbyły się 3 egzaminy w Gimnazjum  w dniach 27-29 kwietnia br., część 

humanistyczna, matematyczno-przyrodnicza i z języka obcego nowożytnego, w naszym 

przypadku z j. angielskiego. Wynik z części humanistycznej wynosi 29,17 pkt., jest to 

wynik zbliżony do średniej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, bo brakuje 0,003 pkt. 

Jeżeli patrzeć na same wyniki to nie jest zły, z punktu widzenia osoby kierującej 

Gimnazjum to wynik jest niezadowalający. Mimo, że uczą ci sami nauczyciele w tych 

samych klasach różnica między jedną a druga klasą jest w granicach aż 3 pkt. Jest to wynik 

w kategoriach średnich. Jeżeli chodzi o część matematyczno-przyrodniczą, wynik jest też 

średni ale bardziej zbliżony do wyniku wyżej średniego. Jest dobry i tradycyjnie z tej 

części są w Gimnazjum zawsze wyższe, może dlatego że mamy większość chłopców. 

Większa liczba chłopców niż dziewcząt, a chłopcy lepiej piszą część matematyczno-

przyrodniczą. Nawet wskaźniki które mamy zawsze są inne dla chłopców i inne dla 

dziewcząt. Z częścią językową mamy problemy i to się uwidacznia, uzyskaliśmy średnią 

27,10, a średnia okręgu łódzkiego wynosi 29,34. Mamy średnią większą niż średnią dla 

szkół wiejskich, natomiast zaczyna się przepaść między wsią i małymi miasteczkami a 

dużymi miastami. Ja mówiłem już wcześniej, że niestety dostęp do zajęć dodatkowych jest 

mniejszy na wsi i małych miasteczkach niż w dużych miastach, gdzie są szkoły językowe. 

Nie są drogie ale oprócz opłaty trzeba zapłacić za bilet, a więc dziecko a co gorsza rodzic 

powinien jechać. Uważam, że wynik nie jest  najgorszy, chociaż w tym roku i w 

następnym wyniki nie były brane pod uwagę do przyjęć do szkół ponad gimnazjalnych. 

Dopiero od egzaminu w roku 2011/2012 uczniowie będą zdawać troszkę inaczej, ponieważ 

idą nową podstawą programową i to będzie wyglądało tak jak obecnie wygląd matura. 

Będą zdawać część humanistyczną dwuczęściową, typowo język polski i druga część – 

historia i wiedza o społeczeństwie. Będzie to w jednym ale rozdzielone.  

W części matematyczno-przyrodniczą będą pisać też w dwóch częściach, w tym 

matematykę osobną i przedmioty przyrodnicze tj. fizyka, chemia, geografia, biologia, w 

drugiej części. Natomiast część językową, która już będzie decydowała o przyjęciu do 

szkoły dzieci będą pisać na poziomie podstawowymi i jeszcze jeden egzamin na poziomie 

rozszerzonym, czyli tak jak to wygląda teraz na maturach. Będzie to duże obciążenie dla 

dzieci i myślę też, że dla szkoły i nauczycieli, ponieważ egzamin będzie wydłużony. Nie 

wiem jak wypadnie część językowa, ale mam nadzieję, że dzięki zajęciom unijnym 

pomoże nam uzyskać przyzwoite wyniki. We wnioskach z egzaminów  wpisałem punkt: 

niskie zainteresowanie rodziców wynikami dzieci w nauce. Jest to charakterystyczne i 

zauważyliśmy to od jakiegoś czasu i coraz  mniej rodzice interesują się wynikami w nauce. 

Pamiętam jak mieliśmy jeden z najwyższych wyników w województwie Łódzkim, ale 

rodzice byli bardzo zainteresowani bo przychodzili na zajęcia-lekcje otwarte. Naprawdę 

rodzice żyli szkołą i interesowali się. Nie wiem jaki powód jest ale coraz mniejsze jest 

zainteresowanie rodziców jeśli chodzi o poziom wykształcenia ich dzieci.  

Jeśli chodzi o szkołę podstawowa w Mokrsku, wynik jest niezadowalający, średni 

wynik szkoły wynosi 22,64 pkt., powiatu 24,35 pkt., województwa 24,41, krajowy 24,53. 

Wynik jest poniżej średniej i bardzo charakterystyczne są skoki między wynikami w 
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porównaniu z innymi latami. Co dwa lata wyniki są dużo lepsze lub dużo gorsze. Analiza 

wyników jest przedstawiona w tabelkach i można łatwo wyczytać jakie zaległości mają 

uczniowie, którzy pisali sprawdzian na zakończenie szkoły podstawowej w Mokrsku. 

Później jest to efekt tego, że wynik szkoły podstawowej przedkłada się na wyniki w 

gimnazjum, ponieważ jest to dość duża grupa uczniów, którzy przychodzą do gimnazjum i 

jeżeli jest niżej średnia ze sprawdzianów to nie możemy się spodziewać, że w ciągu trzech 

lat będą mieć wynik wyżej średniej lub wysoki. Jest tylko możliwość, że osiągniemy 

wynik średni krajowy lub województwa.  

Pani H. Gniłka – szkole w Ożarowie udało się po raz kolejny uzyskać bardzo dobry wynik 

ze sprawdzianu, a średnia liczba punktów w szkole to 27,40, prawie 3 punkty wyżej od 

województwa. W roku poprzednim mieliśmy jeszcze wyższy przedział, tak że z wyników 

sprawdzianu jestem zadowolona, a wyniki te właściwie pokrywają się z ocenami, które 

uczniowie otrzymali na koniec roku z wiodących przedmiotów, tak że jesteśmy w pełni 

usatysfakcjonowani. Myślimy, że jak ta klasa przejdzie do gimnazjum to poprawi trochę 

wyniki tej szkoły. 

Pan K. Hull – dodam, że niestety bardzo mała liczba przyszła z tej klasy. 

Pani M. Kieler – sprawdzian w ubiegłym roku pisało 13 uczniów, wynik był zgody z 

oczekiwanym, jest on dla szkoły satysfakcjonujący, choć nie jestem nim zachwycona. Jest 

to wynik wyższy niż średnia OKE – 24,77 i wyższy niż średnia krajowa. Zadowolona 

jestem również z pracy nauczycieli  dlatego, że przy ustalaniu korelacji oceniania 

szkolnego z zewnętrznym okazało się ponownie, ze poziom tej korelacji jest bardzo 

wysoki. Wynika z tego, że nauczyciele sprawiedliwie oceniają uczniów zgodnie z ich 

umiejętnościami i wiadomościami.  

Szkoła podstawowa w Chotowie uzyskała bardzo wysoki wynik na sprawdzianie – 

28,8 pkt., w porównaniu ze średnią krajową i OKE tj. ponad 4 punkty więcej. Sprawdzian 

pisało pięciu uczniów, wszyscy uzyskali punktację powyżej 20 pkt.  

W Komornikach sprawdzian pisało 12 uczniów uzyskując średnią 20,6 pkt. Wynik 

dosyć niski i myślę że pani dyrektor nie jest zbyt zadowolona z tego wyniku, ponieważ są 

to 4 punkty mniej niż średnia krajowa i OKE, ale szkoła pewnie doskonale wie skąd takie 

wyniki i będą wyciągali z tego wnioski.  

Radna Grześlak – pan dyrektor wspomniał, że nie wszyscy kontynuują naukę w naszym 

gimnazjum. Czy znana jest liczba uczniów, którzy kończąc szkoły podstawowe u nas nie 

kontynuują nauki w gimnazjum? 

Pan K. Hull – znana jest liczba, ponieważ wynika to z arkuszy organizacyjnych. W 

obecnym roku z Ożarowa siedmiu uczniów i trzech z Krzyworzeki nie chodzi do naszego 

gimnazjum. Interesowałem się m.in. w Ożarowie dlaczego tyle osób nie przyszło, ale część 

osób poszła gdzie indziej ponieważ chodzi do szkoły muzycznej i sportowej, a część 

podobno dlatego, jak ktoś powiedział, że dzieci z Ożarowa są gorzej traktowane w 

Gimnazjum w Mokrsku. 

Pani H. Gniłka – ja na ten temat nic nie słyszałam, ale faktycznie dzieci przez całą szkołę 

podstawową chodzą do szkół muzycznych, więc łatwiej im jest zostać na zajęciach 

muzycznych. W klasie tej była dwójka chłopców, którzy regularnie uczęszczają na treningi 

do WKS-u więc też wybrali szkoły sportowe w Wieluniu. Trójka dzieci wybrała 

Gimnazjum Katolickie. 

Radna Strózik – wiem, że w tym roku było połączenie szkoły z przedszkolem i jak się w to 

w życiu sprawdza? 

Pani M. Kieler – myślę, że jak przepracujemy cały rok, to w przyszłym roku będziemy coś 

na ten temat mogli powiedzieć.  
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P u n k t  9 
 

Interpelacje, zapytania i wolne wnioski 
 

 

Na dzisiejszej sesji zostały zgłoszone zapytania, wnioski i interpelacje: 

 

Radny Szaniec – wykonanie oświetlenia na Banasiach w Ożarowie. Są słupy ale brak jest 

lamp. Należałoby sprawę Morzykobyły i Banasi wnieść do budżetu.  

Wójt Gminy – to nie jest tak że my będziemy chcieć postawić przystanek to sobie 

postawimy. Najważniejsze jest czy Generalna Dyrekcja Dróg wyrazi zgodę, jeśli tak i to 

zrobimy. GDDiK stara się o to żeby wybudować dwa razy po zestawie zatoczek na terenie 

powiatu w przyszłym roku – tak przynajmniej słyszeliśmy z od pana Majtyki i p. Orła i być 

może będą wytypowane. U nas w tej chwili my zobowiązujemy się, że jak będzie 

brakowało gruntu na przystanek to posiądziemy w jakiś sposób , wymienimy stary 

przystanek na nowy i oświetlenie trzeba wybudować. Trzeba sobie dać sprawę z tego, że są 

to rzeczy bardzo drogie, a przykładem może być budowa w Mokrsku kawałka linii, są to 

koszty sięgające od kilkunastu do kilkudziesięciu tys. zł. 20 tys. zł wydano na Koreę plus 

projekt, pozwolenie, Sikornik wyniósł ok. 15 000 zł, na Jeziorko jedna linia z projektem też 

15.000 zł. Miejsc nieoświetlonych w naszej gminie jest bardzo dużo.  

Radny Szaniec – na Morzykobyle zginęło już kilka osób, nie możemy czekać aż więcej 

zginie. Jest tam droga krajowa i niesamowity ruch. Pani Wieczorek zgłaszała już 

poprzednim Wójtom i radnym i do tej pory się nie doczekała.  

Radny Braliński – zgłaszałem obniżenie pobocza od Słonin w kierunku Motyla. 

Otrzymałem odpowiedź, że zostanie wykonane później, ale jak zamarznie to nikt tego nie 

ruszy. Trzeba to wykonać przed mrozami, a nie ma tam dużo pracy tylko zsunąć trawę z 

liśćmi bo wszystka woda zostaje na asfalcie.  Uzupełnienie przepustu na Motylu – żeby do 

zimy zostało zrobione, ponieważ zasypie śniegiem i może zdarzyć się wypadek. 

Sołtys Czart – połatanie dziur na drodze powiatowej Chotów-Mokrsko. Przed wjazdem do 

Mokrska są bardzo duże wyrwy.  

Radna Strózik – utwardzenie drogi prowadzącej do państwa Rurków. Oznakowanie Rumpla 

znakiem posiadającym numerację domów.  

Radna Wolna – na kolonii w stronę Rompla nie ma lamp. Wnioskuję o ich założenie. 

Radna Gładysz – brak oświetlenia koło pana Zwiecha w Chotowie. 

Wójt Gminy – chcieliśmy zlikwidować linię biegnącą i łączącą system oświetleniowy od 

strony południowej. Zostało zdemontowane ale przygotowany projekt nie uwzględniał 

położenia dodatkowego kabla podziemnego. W efekcie powstała luka, którą projektant z 

naszej strony nie zwrócił na to uwagi, ale w tej chwili jest to zlecone uzyskanie nowych 

warunków co do przywrócenia oświetlenia w tym miejscu i wykonania oddzielnej skrzynki. 

Warunków od elektrowni jeszcze nie otrzymaliśmy a trwa już ok. miesiąca, a firma jest już 

przygotowana do założenia lecz bez warunków nie założy i trzeba poczekać. Koszt prac nad 

przywróceniem oświetlenia to ok. 4.200 zł.  

 

 

P u n k t  10 
 

Zamknięcie obrad sesji 
 
Przewodnicząca Rady stwierdziła wyczerpanie się porządku obrad, podziękowała 

wszystkim za udział i następnie zamknęła obrady  sesji Rady Gminy Mokrsko. 
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Na dzisiejszej sesji zostały podjęte uchwały stanowiące integralną część protokołu: 

Np.  Nr uchwały W sprawie: 

1. LI/285/10  nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

2. LI/286/10 nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w 

Mokrsku 

3. LI/287/10 szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku 

publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie projektów aktów   prawa miejscowego w 

dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji 

4. LI/288/10 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie na 2011 rok 

5. LI/289/10 wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Mokrsko 

porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.: 

„Zarządzanie energią w budynkach użyteczności  publicznej 

Jednostek Samorządu Terytorialnego” 

6. LI/290/10 trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 

7. LI/291/10 ustalenia stawek podatku od nieruchomości 

8. LI/292/10 określenia stawek podatku od środków transportowych 

9. LI/293/10 zmian w budżecie gminy na 2010 r. 

 
 

Na powyższym protokół zakończono i podpisano.- 

 

 

Protokółowała:      Przewodnicząca Rady Gminy 

 

Anna Wiktorek       Sabina Sokół 

 

 

Protokół niniejszy obejmuje: 

1.Streszczenie przebiegu obrad sesji od strony 1- 

2.Podjęte uchwały od nr LI/285/10 do nr LI/293/10 

3.Załączniki jak niżej: 

 

Lp. Treść załącznika Ilość stron 

1. Informacja Wójta o działalności pomiędzy sesjami  

2. Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej 

 

3. Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Mokrsku 

 

4. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z 

radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie projektów aktów   prawa miejscowego w 

dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 
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5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na 2011 rok 

 

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez 

Gminę Mokrsko porozumienia w sprawie wspólnej realizacji 

projektu pn.: „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności 

 publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego” 

 

7. Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej 

 

8.  Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od 

nieruchomości 

 

9. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków 

transportowych 

 

10. Projekt uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.  

9. Informacja o stanie oświaty za rok szkolny 2009/2010 oraz 

informacja na temat wyników sprawdzianów na zakończenie 

szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego, w szkołach na 

terenie gminy Mokrsko 

 

 

 

 

 

 

 

              

 


