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P R O T O K Ó Ł Nr  LII/10 

 

z sesji Rady Gminy Mokrsko odbytej w dniu 10 listopada 2010r 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.Gładysz Irena 

3.Grześlak Grażyna 

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.Kieler Marek – Członek zarządu Powiatu Wieluńskiego 

2.Tomasz Kącki – Wójt Gminy 

3.Nagła Renata - Skarbnik Gminy 

4.Baranowska Patrycja – Referent w UG 

5. Szajsner Beata – sołtys sołectwa Krzyworzeka II 

6.Ptak Grażyna - sołtys sołectwa Jasna Góra 

7.Ciura Elżbieta - sołtys sołectwa Mątewki 

8.Komor Danuta - sołtys sołectwa Mokrsko II 

9.Braliński Stanisław - sołtys sołectwa Motyl 

10.Szkudlarek Zbigniew - sołtys sołectwa Komorniki 

11.Czart Wiesława - sołtys sołectwa Chotów 

 

Ogółem w obradach LII sesji udział wzięło 25 osób. 

 

 

Porządek obrad sesji: 

 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

2.Ustalenie porządku obrad 

3.Przyjęcie protokółu z LI sesji Rady Gminy 

4.Powoałanie Komisji Uchwał i Wniosków 

5.Informacja Wójta Gminy o działalności pomiędzy sesjami 

6.Zmiany w budżecie gminy na 2010r 
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7.Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetu 

  Gminy Mokrsko 

8.Uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

   prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011. 

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 - otworzyła  LII sesję Rady Gminy, 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 – Porządek obrad Szanowni Radni otrzymali 

łącznie z zaproszeniem na sesję, nie mniej pozwolę sobie go odczytać 

 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

2.Ustalenie porządku obrad 

3.Przyjęcie protokółu z LI sesji Rady Gminy 

4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

5.Informacja Wójta Gminy o działalności pomiędzy sesjami 

6.Zmiany w budżecie gminy na 2010r 

7.Uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

   prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 

8.Interpelacje, zapytania i wolne wnioski 

9.Zamknięcie obrad sesji. 

 

Czy do przedstawionego porządku obrad dzisiejszej sesji są uwagi? 

 

Pani Renata Nagła – Skarbnik Gminy- wnioskuję o wprowadzenie do porządku dzisiejszej  

sesji punktu : „Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej  pożyczki z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony   Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  na  

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu   Gminy Mokrsko z przeznaczeniem na 

termomodernizację budynku usługowego z częścią mieszkalną w miejscowości  Ożarów. 

Punkt ten proponuję wprowadzić po „Zmianach w budżecie gminy na 2010r” 

 

Rada Gminy porządek obrad LII sesji ze  zmianą zaproponowaną przez Skarbnika 
Gminy przyjęła jednogłośnie. 
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P u n k t  3 
 

Przyjęcie protokółu z LI sesji Rady Gminy 
 
 

Protokół był wyłożony 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: Strózik Teresę, Wolną Genowefę,  

Podymę Zbigniewa . 

 

Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków  został jednogłośnie przyjęty. 
 

 
P u n k t  5 

 
Informacja Wójta Gminy o działalności pomiędzy sesjami 

 
Wójt Gminy przedstawił informację z działalności pomiędzy sesjami / informacja w 

załączeniu/. 

Dyskusja: 

Radny Majtyka – na Motylu jaki budynek  miało  Starostwo, który przejęła Gmina? 

Wójt Gminy -  Był to budynek  Skarbu Państwa /po Bednarku/ , Starostwo miało go  w 

zarządzie.  

Okazało się, że droga lesie, która powinna przebiegać na zasadzie 90
o
 skrętu, jest łukiem 30 

o 
. 

Właściciele, którzy kupili działkę za naszym budynkiem nie mieli dojazdu do drogi 

publicznej. W związku z tym granice drogi zostały odtworzone. 

Radny Szaniec -  w poniedziałek byłem w ośrodku zdrowia w Ożarowie. Za budynkiem są 

śmieci. Do kogo należy ich uprzątnięcie, czy do firmy, która prowadziła remont.?  

Wójt Gminy – proces budowlany nie został jeszcze zakończony.  My nie możemy ich jeszcze 

zmusić do ich  wywiezienia., możemy ich tylko o to  poprosić. 

Radna Grześlak – w informacji pan Wójt wspomniał o budynku w Komornikach. Jakie jest 

tam ogrzewanie. 

Wójt Gminy – w budynku w Komornikach jest ogrzewanie elektryczne i jest kominek. 

Budynek jest dobrze ocieplony, na sali jest b.ciepło. 

Radna Grześlak – kto będzie gospodarzem tego budynku? 

Wójt Gminy -  jest zatrudniony pracownik na ¼ etatu i zarządza tym budynkiem. Mieszkańcy 

mają dostęp, tylko wcześniej muszą uzgodnić z tą osobą. 

Przewodnicząca Rady – kiedy zostaną zakończone prace w ośrodku zdrowia w Ożarowie. 

Wójt Gminy – wczoraj był odbiór budynku. Myślę, że już ostateczny. Nie widziałem się z 

inspektorami nadzoru, ale jeżeli wszystko zostało wykonano tak jak sobie życzymy i są 

podpisane protokoły, to ośrodek może być oddany do użytku. 
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Radna Gładysz – czego dotyczy  szkolenie jednodniowe  dla liderów we Wróblewie. Kto 

może wziąć w nim udział. 

Wójt Gminy – Jest to spotkanie integracyjne, zespół z Chotowa zostanie zaproszony. Na tym 

spotkaniu będziemy dzielić się  swoimi  osiągnięciami. Spotkanie organizuje Lokalna Grupa 

Działania ZW. 

Radna Strózik – czy prawdą jest, że nie jest przedłużona umowa najmu z p.doktorem Mokrii. 

Wójt Gminy – jest to nieprawda. Zgodnie z umową termin wynajmu pomieszczeń kończy się 

z  dniem 31 grudnia 2010r. Umowa nie została więc wypowiedziana. Firma Kamed nie 

wystąpiła do Urzędu Gminy, że jest nadal  zainteresowana wynajmowaniem pomieszczeń. 

Radna Strózik -  co jest z kanalizacją w Krzyworzece. Pytają się o to mieszkańcy Górali. 

Wójt Gminy. – wystąpiliśmy do Starostwa  z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę 

kanalizacji. Starostwo ma 60 dni na rozpatrzenie wniosku. Procedura jest taka, że muszą być 

powiadomione wszystkie strony. Okazało się, że niektórzy adresaci zawiadomień / zapisami 

w rejestrze  ksiąg wieczystych/ już nie żyją. W ich imieniu podpisały się osoby, które 

gospodarują tymi działkami.  

W związku z tym Starostwo wysłało nam do weryfikacji wniosek.  Procedura związana z 

uzyskaniem pozwolenia trwa.  Sprawy dokumentacyjne są przygotowywane Kiedy będzie 

budowana  kanalizacja w Krzyworzece nie odpowiem. 

 

 Od ubiegłego roku czynimy starania aby przygotować wniosek o możliwość 

pozyskiwania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na likwidację 

azbestu. Gmina byłaby promotorem programu, na który Fundusz udzieli pożyczki lub dotacji. 

Zainteresowani mieszkańcy będą mogli skorzystać z dofinansowania  na zdjęcie azbestu z 

dachów. 

Czyniliśmy starania w różnych miejscach o  środki na przygotowanie dokumentacji. Udało się 

nam pozyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 80% na 

ten cel. Do końca listopada br dokumentacja powinna być wykonana. Firma Adler  

przeprowadza inwentaryzacje  azbestu na terenie gminy.  

Drugim zadaniem, którego ta Firma się podjęła  jest ewidencja szamb. 

 

Więcej zapytań do informacji nie było. Rada Gminy przedstawioną informację przez Wójta 

Gminy przyjęła. 

  

 
P u n k t 6 

 
Zmiany w budżecie gminy na 2006 rok 

 
 

Głos  zabrała pani Skarbnik Gminy. 

Proponowane zmiany w budżecie gminy na rok 2010 dotyczą: 

1.przeniesienia środków między działami tj: 

   -  zmniejsza się dochody w dziale 758  Różne rozliczenia   o kwotę 384.048,01 zł,  

       a  zwiększa się  rozdział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność     

       /realizacja projektu „Szkoła z perspektywą”/ o  43.031,01 zł,  oraz rozdział 921 Kultura i 

       ochrona dziedzictwa narodowego , rozdział 92109 Świetlice i kluby o 341.010 zł / zwrot  

       środków z roku 2009 za realizowane projekty/. 

2. otrzymaliśmy 2 dotacje  celowe od Wojewody dotyczące działu 852 Pomoc społeczna  

     w kwocie 12.735,00 zł,  w  tym rozdział 85214 -  2.669,00 zł na zasiłki i pomoc w naturze 

     oraz rozdział 85216  zasiłki okresowe  – 9.766 zł  
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W ślad za zwiększoną stroną dochodów zwiększa się również kwotę wydatków.  

W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 

12.735 zł. 

3.Proponuje się również zmiany w załączniku inwestycyjnym : 

    – w poz.4  - „ Przebudowa i termomodernizacja budynku usługowego z częścią mieszkalną 

       Ożarów 1”   wykreślono słowo „przebudowa”. W związku z tym, że  mamy możliwość 

       otrzymania pożyczki na  termomodernizację, nazwa zadania musi brzmieć             

       „Termomodernizacja budynku usługowego z częścią mieszkalną Ożarów 1” . 

    - poz.5  było zadanie „Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku  ośrodka 

      zdrowia w Mokrsku wraz z kanałem ciepłowniczym”. W związku z tym, że 

      przystąpiliśmy do Porozumienia z Powiatem Milickim i została podpisana umowa, 

      zadania to obecnie nazywa się „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności 

      publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego”. Na rok 2010 wydatki na to zadanie 

      nie ulegają zmianie. Na opracowanie dokumentacji pozostaje kwota 20 tys.zł.  Do       

      kosztów tego zadania dodano koszt termomodernizacji budynku Zespołu Szkół   w      

      Mokrsku. Wartość całego zadania wynosi obecnie 1.253.553 zł. 

 Są to wszystkie zmiany w załączniku  inwestycyjnym na rok 2010. 

4.Zmiany inwestycyjne mają odzwierciedlenie w limitach wydatków na wieloletnie programy 

inwestycyjne /tabela nr 4/. Pod pozycją 3  „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności 

publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego,  rok rozpoczęcia – zakończenia  2010-

2012 , Planowane wydatki na rok 2010 – 20 tys.zł./wykonanie dokumentacji/, rok 2011– 

8.500 zł / koszty związane z  przygotowaniem wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska,  rok 2012 – 1.225.033 zł /realizacja zadania/. Pan Wójt jutro ma jechać do 

powiatu Milickiego i  najprawdopodobniej zadanie  będzie  realizowane w roku 2011 z 

płatnością w roku 2012.. 

- Do Limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne została wpisana 

termomodernizacja budynku usługowego z częścią mieszkalną Ożarów 1. Dotychczas zadanie 

było  podzielone na  2 etapy. W związku z tym, że ubiegamy się o pożyczkę zadanie musi być 

w uwzględnione w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. 

- Dokonano również aktualizacji poz.6 – Budowa kompleksu sportowego w  miejscowości 

Mokrsko „Moje boisko Orlik 2012”.  Kwoty są już nam znane. Całkowity koszt wynosi 1.061 

tys.zł., w tym zaplanowane środki na rok 2010 - 61 tys. zł / koszt wykonania dokumentacji / i 

na rok 2011 -  1 mln zł /koszt realizacji zadania/.  

 W tabeli nr 5 – przychody i rozchody budżetu gminy na 2010r mieliśmy wpisaną  

pożyczkę w kwocie  w 200 tys.zł  . Była to pożyczka jaką otrzymaliśmy już w tym roku z 

WFOŚiGW. Mamy możliwość jeszcze pozyskania  następnej pożyczki na kolejne zadanie, w 

związku z tym  o 200 tys.zł zmniejszono kwotę kredytów na rzecz pożyczek. Aktualna kwota 

kredytów wynosi 3.581.893,36, pożyczki 400.000 zł. Pozostałe wartości nie ulegają zmianie. 

 

Dyskusja: 

Radny Rzepka – czy wszystkie zaległości po SPZPOZ zostały już uregulowane. 

Pani Skarbnik -  tak, wszystkie zaległości zostały już spłacone 

Radna Gładysz -  budynek gospodarczy przy  Szkole w Chotowie, co to jest za budynek? 

Pani Skarbnik -  - jest to budynek, który się zawalił. 5 tys.zł było przeznaczone na wykonanie 

dokumentacji na wznowienie tego budynku. 

 

Ponieważ więcej uwag ani zapytań nie było, Przewodnicząca Rady poprosiła Komisje 

Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. 

Rada Gminy Mokrsko podjęła jednogłośnie uchwałę Nr LII/294/10w sprawie zmian w 
sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r. 
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P u n k t   7 
 

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   
w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Mokrsko 

 

 

Głos zabrała pani Skarbnik Gminy -  Proponuje się zaciągnąć długoterminową pożyczkę z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 169.693 zł z przeznaczeniem na realizacje 

zadania „ Termomodernizacja budynku usługowego z częścią mieszkalną Ożarów 1”. 

Pożyczka zostanie spłacona w latach 2012-2016. 

Wójt Gminy -   złożyliśmy 2 wnioski do Wojewódzkiego Funduszu. Drugi wniosek dotyczył 

budynku OSP w Słupsku. Po analizie strony finansowej okazało się, że nie może być 

podwójnego finansowania w ramach PROW-u i będziemy musieli ten wniosek wycofać. 

Pożyczka będzie tylko na Ożarów. Może być umorzona  do 30% wartości zadania.  

Zastanawialiśmy się również czy nie zaciągnąć również jeszcze w tym roku pożyczki w 

związku z planowaną termomodernizacją budynku ośrodka zdrowia  i budynku szkolnego  w 

Mokrsku / na piece ekologiczne/ Doszliśmy jednak, że poczekamy na rok przyszły. 

Zadania są wprowadzone do budżetu na rok 2011 i rozpisane w 100% do realizacji po naszej 

stronie. 

Radny Piśniak -  czy pożyczka podroży koszty remontu. 

Wójt Gminy  – Dobrze byłoby mieć własne środki aby te zadania sfinansować. Niestety 

takich środków nie mamy. 

Pożyczki z WFOŚIGW są  nisko oprocentowane , niecałe 4%. Poza tym mogą być umarzalne 

do 30%,  z  tym  że środki z umorzenia  trzeba później zainwestować w inne zadanie 

ekologiczne. Pożyczka dotyczy części usługowej ośrodka. Na mieszkania Fundusz pożyczki 

nie daje. Od kosztów remontu części mieszkalnej mamy możliwość odliczenia podatku VAT.  

Licząc środki z umorzenia  i podatku VAT  na remont budynku w Ożarowie pozyskamy 

ok.150 tys.zł . 

Przewodnicząca Rady – nie bardzo zrozumiałam jeśli chodzi o składanie wniosku na OSP w 

Słupsku. Prosiłabym aby pan Wójt jeszcze raz wyjaśnił. 

Wójt Gminy – na zadanie w Słupsku i Chotowie mamy otrzymać dofinansowanie w 

wysokości 439.500 zł w ramach LGD.   Chcieliśmy powiększyć dofinansowanie składając 

wniosek o termomodernizację. Analizując dokumenty i składając wniosek do funduszu 

zwrócono nam uwagę, że nie może być podwójnego finansowania.. 

Dokumentację na remont budynku OSP w Chotowie wraz z pozwoleniem już mamy.  W 

związku z termomodernizcją budynku OSP Słupsko musimy zmienić 1 punkt w kosztorysie. 

/ma być styropian o grubości 15 cm  zgodnie z zaleceniami/. Do końca listopada ogłosimy 

przetarg na Słupsko, natomiast na Chotów ogłoszony zostanie w marcu.  Odbiór  budynku 

OSP w Słupsku  przewidziany jest na  lipiec 2011 r.  

Radny Majtyka – Po Ożarowie i Chotowie w kolejce czeka budynek OSP w Ożarowie. 

Wójt Gminy – najważniejszym zadaniem dla nas jeśli chodzi o PROW  jest  kanalizacja. Jest 

to inwestycja, która jest najdroższa. Dzięki tej inwestycji mogą być realizowane inne zadania 

/nie będziemy się martwić, że trzeba  burzyć chodniki lub drogi/. Poza tym niesie duże zwroty 

środków finansowych, tj zwrot  podatku VAT, dofinansowanie do 75% kosztów. Możemy 

wystąpić o dotacje w wysokości 3.100 tys.zł. Sporo pieniędzy zewnętrznych możemy 

pozyskać, a dodatkowo  dochody nasze się zwiększają z tytułu opłat za ścieki.  

Mankamentem jest tylko to, że jeżeli złożymy wniosek na kanalizację wszystkie inne 

inwestycji do czasu przetargu są zablokowane.  
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Jeżeli zostanie ogłoszony  konkurs w ramach Odnowy Wsi powinniśmy również  składać 

wnioski. 

Radna Gładysz – czy  kwoty, jakie mamy otrzymać  na remizy będą dzielone po połowie. 

Wójt Gminy – na Chotów jest 330 tys.zł  a na Słupsko 520 tys.zł  Jeżeli chodzi o Słupsko pod 

uwagę brany jest  cały budynek., w Chotowie tylko parter. Projekt na Chotów jest drogi. 

Pragnę zaznaczyć, że był poprawiany kilka razy / na wniosek mieszkańców/  

 

Więcej zapytań nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady poprosiła Komisje Uchwał i Wniosków 

o przedstawienie projektu uchwały. 

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr LII/295/10 w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy 
Mokrsko. 
 

 
 

P u n k t  8 
 

Uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011. 

 
 
Głos zabrała pani Patrycja Baranowska – Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w gminie Mokrsko, przedstawiła roczny program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego / stanowi on załącznik do 

protokółu/ 

Dyskusja: 

Przewodnicząca Rady – jakie są organizacje pozarządowe na terenie naszej  gminy. 

Pani Baranowska -  organizacje pozarządowe działające na terenie gminy to: 

- Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Gminy Mokrsko, 

- Gminne Stowarzyszenie Sportowe, 

- Stowarzyszenie  Strefa Akcji, 

- LZS-y  i OSP. 

 

Więcej zapytań ani uwag nie było. Przewodnicząca Rady poprosiła Komisje Uchwał i 

Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. 

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr LII/296/10 w sprawie uchwalenia 
rocznego programu współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011. 
 

 
 

P u n k t  9 
 

Interpelacje, zapytania i wolne wnioski 
 

 
Pani Ciura Elżbieta – sołtys  ponowiła wniosek do Powiatu o udrożnienie /pogłębienie/ 

rowów przy drogach powiatowych. Na posesji pani Głąb zarwał się mostek. Samemu nie 

wolno im  naprawić, bo jest to droga powiatowa. Nie mają możliwości wyjazdu. 
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Wójt Gminy –  utrzymanie mostków pozostaje w gestii właściciela.. Sprawa własności  jest 

drugorzędna. Trzeba tylko powiadomić Starostwo, że remontowany jest mostek ponieważ się 

zarwał. 

Pan Marek Kieler – radny powiatowy. Zgadzam się z panem Wójtem. Naprawa mostków, 

przepustów drogowych podlega pod zarządcę drogi tylko w przypadku prowadzenia 

inwestycji. Jeżeli zjazd czy mostek uległ zniszczeniu to obowiązkiem właściciela przyległej 

posesji jest go naprawić.  

 Będąc przy głosie chciałem podziękować twórcom ludowym, zespołom ludowym z 

terenu naszej gminy, którzy b.ładnie  zaprezentowali się na Powiatowym Przeglądzie 

Folklorystycznym. Ujęli swoim występem  wszystkie osoby z Powiatu biorące udział w 

imprezie. Słowa uznania należą się  Kapeli z Ożarowa, a szczególnie  małym chłopcom, 

którzy grali na werblach. W imieniu Starosty i swoim jeszcze raz dziękuję. 

Zdaję sobie sprawę, że bez pomocy Rady nie powstałby te zespoły. Zespoły są naszą 

wizytówką. Uważam, że nie mamy się czego wstydzić. 

Pani Ptak – sołtys Jasna Góra – na łączniku drogi Jasna Góra - Poręby koło p.Gaika 

Zygmunta jest zarwany przepust. 

Radna Czart Wiesława  sołtys Chotowa– przy drodze powiatowej Chotów- Mokrsko  rosną 

krzewy akacjowe, których gałęzie wychodzą na jezdnię /odcinek od Chotowa do cegielni/.  

Stwarzają one niebezpieczeństwo szczególnie przy mijaniu. 

Pan Kieler Marek – radny powiatowy. Chciałem  udzielić odpowiedzi pani Czart która 

zgłaszała naprawę dziur na drodze powiatowej Chotów-Mokrsko. Ja podjąłem działania w 

tym kierunku. Okazało się jednak, że brakło masy asfaltowej. Naprawiono drogę od Mątewek  

w kierunku Korei. Dziś p.Burzyński obiecał, że w przyszłym tygodniu dziury zostaną 

naprawione na drodze Chotów –Mokrsko. 

Pan Szkudlarek – sołtys  wsi Komorniki 

- jest zarwany mostek na drodze Komorniki-Granice koło p.Chwalińskiego. 

- należy przywrócić parking przy cmentarzu w Komornikach do  stanu  przed składowaniem 

  tam  kamienia.  

Radny Rzepka -   

- Jest miejsce do składowania kamienia na działce gminnej pod Zmyślona, nie trzeba 

   zsypywać go na parking. 

- skończone zostało kopanie rowów na Zmyślonie. Czy Komorniki zalegają jeszcze z rurami 

   innemu sołectwu. 

Wójt Gminy – Gmina zobowiązała się w Starostwie, że jeżeli będzie robiona inwestycja na 

Zmyślonie / kopane rowy/ dostarczy rury. Nikt nie mówił, że będą z sołectwa Komorniki. Ta 

sprawa nie interesuje radnych z Komornik skąd były rury.  

Radna Strózik – na działkę w Krzyworzece,  którą kupiła p. Stachulec  wozi samochód 

ciężarowy ziemię. Została przez to bardzo popsuta droga, szczególnie na odcinku od asfaltu 

do p.Podymy Antoniego. Na tej drodze jest tragedia.  

Radny Szaniec  

– otrzymałem odpowiedź na interpelację dot. oświetlenia ulicznego. Wykonanie oświetlenia 

na Morzykobyle  ma być ujęte w przyszłym budżecie. Nie ma jednak nic o założeniu 

oświetlenia na Banasiach. Prosiłby aby ludziom mieszkającym w lesie oświecić drogę, by nie 

mówili , że zapomnieliśmy o nich  w Radzie. 

- czy będzie dokończone czyszczenie rowu w stronę Ożarki. 

Wójt Gminy -  w tym roku nie ma możliwości wyczyszczenia rowu z uwagi na brak ludzi. 

Radny Szaniec – należałoby wystąpić do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych o wyczyszczenie rzeki Ożarki. Rów jest całkowicie zamulony. Jeżeli Ożarka nie 

zostanie wyczyszczona to most, który wybudowaliśmy zostanie przy większej wodzie 

uszkodzony. Szkoda naszej roboty i pieniędzy. /most  pomiędzy p.Wieczorek  a p.Lebiodą/ 
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- w Ożarowie nie świecą się lampy od p.Kozicy w kierunku p.Hadrysia. 

Przewodnicząca Rady – proponuję zgłosić sprawę oświetlenia do pana Kika 

Radny Piśniak -  co będzie z systemem świadczeń medycznych po roku 2011 jeżeli drogi 

Urzędu Gminy i firmy KAMED się rozejdą /jeżeli firma KAMED przejdzie do 

wybudowanego budynku w Krzyworzece./ Co mamy przekazać mieszkańcom. Z informacji 

jakie posiadam do końca roku  bieżącego powinna być podpisana umowa z NFOZ. 

Wójt Gminy – Gmina nie zamierza rozchodzić się z firmą KAMED. Nikt nie powiedział, że 

nie zostanie podpisana dalsza umowa. Nikt nie zwrócił się z pismem w sprawie dalszej chęci 

wynajmowania pomieszczeń. 

My nie wiemy co firma KAMED zamierza zrobić. Może otworzyć punkt w Krzyworzece i 

może również pozostać w obu ośrodkach, a może będzie chciała wynająć lokal tylko w 

jednym ośrodku.  

Jeżeli KAMED nie będzie zainteresowany dalszym wynajmowaniem lokali, to stracimy 

wpływy do budżetu w postaci czynszów. Możemy jednak ogłosić chęć wynajęcia 

pomieszczeń innej firmie medycznej, która spełni wymogi związane z potrzebami naszych 

mieszkańców oraz spełni wymogi wobec NFOZ. 

Nowa firma może działać na tej samej zasadzie jak każda inna firma pozyskując pacjentów.  

Firma, która przyjdzie na początku ryzykuje brakiem dochodów przez pewien okres czasu. 

Jeżeli są pacjenci ma przychody, z których powinna świadczyć usługi medyczne. Jeżeli 

będzie mało pacjentów mogą być ograniczone świadczenia. Dziś trudno przewidzieć co 

będzie. 

Drugą wersją może być przywrócenie SPZPOZ. Gmina miałaby obowiązek szukać lekarza, 

którego zatrudniłaby w drodze konkursu. Powrócilibyśmy  do starej wersji. 

Opuszczenie, któregoś z lokali powoduje, że Gmina ma prawo szukać innego najemcy. 

Przewodnicząca Rady -   czy nowa firma, która ewentualnie  by przyszła  będzie mogła 

zawrzeć kontrakt z NFOZ. 

Wójt Gminy – firma, która przyjdzie będzie miała już kontrakt z NFOZ. Będzie to firma, 

która już świadczy usługi. Nastąpi tylko przejęcie pacjentów, za którymi pójdą  określone 

pieniądze na  dane świadczenie usług. Kontrakty przypisane są do firmy, mogą ulec 

rozszerzeniu 

Radna Strózik – jeżeli zostanie firma  KAMED, do kiedy ma poinformować Gminę , że chce 

nadal wynajmować pomieszczenia. Wiem, że umowa jest do końca grudnia. 

Wójt Gminy –   Ostatnio pismo wpłynęło z końcem grudnia. Mogę spekulować, że 

najprawdopodobniej takie pismo wpłynie dopiero po wyborach. W umowie nie ma żadnych 

innych terminów poza terminem  dot.okresu wypowiedzenia umowy. Gmina miała 6 m-cy na 

wypowiedzenie umowy i nie skorzystała  z tego prawa. 

Radny Majtyka – uważam, że jest źle sprecyzowana umowa. Jedna strona może 

wypowiedzieć z dnia na dzień a druga musi na sześć miesięcy wcześniej. 

Wójt Gminy – chciałbym poinformować, że p.Caban, który wynajmuje lokal na aptekę,  3 

miesiące przed końcem umowy wystąpił z pismem, że jest zainteresowany dalszym 

wynajmem. Zwrócił się również z pismem, że jest zainteresowany wynajęciem lokalu w 

Ożarowie na aptekę. 

Radny Szaniec -  powinno nam zależeć na dobru naszych mieszkańców. Nie powinno tak być, 

że w ostatniej chwili jesteśmy informowani, czy KAMED jest zainteresowana dalszym 

wynajmem lokali lub nie. W tej sprawie powinniśmy zasięgnąć porady prawnej abyśmy nie 

pozostali bez opieki medycznej. Nie da się załatwić wszystkiego  w jednym dniu.. 

Mieszkańcy muszą mieć czas na złożenie deklaracji. 

Wójt Gminy – Uważam, że jeżeli firma chce zmienić w jakiś sposób swoje usługi, to powinna 

poinformować o tym pacjentów. 

Więcej zapytań ani uwag nie zgłoszono. 
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P u n k t   10 
 

Zamknięcie obrad sesji 
 

Przewodnicząca Rady stwierdziła wyczerpanie  porządku  obrad sesji, podziękowała 

wszystkim za udział i  zamknęła obrady LII sesji Rady Gminy. 

 

 

Na dzisiejszej sesji zostały podjęte uchwały stanowiące integralną część protokółu. 

 

Lp. Nr uchwały w sprawie 

 

1. LII/294/10 zmian  w budżecie gminy na 2010r 

 

2. LII/294/10 Zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na 

finansowanie  Planowanego deficytu budżetu Gminy Mokrsko 

3. LII/295/10 Uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Mokrsko z 

organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2011 
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Na powyższym protokół zakończono i podpisano.- 

 

Protokółowała:                                                                   Przewodnicząca Rady Gminy  

 

Ewa Jędrzejak                                                                            Sokół Sabina 

 

 

 

Protokół niniejszy obejmuje: 

1.Streszczenie przebiegu obrad sesji od strony 1 -10 

2.Podjęte uchwały od nr LII/294/10 do nr LII/296/10 

 

  

 


