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P R O T O K Ó Ł  Nr II/10 

 

z sesji Rady Gminy Mokrsko odbytej w dniu 6 grudnia 2010r w sali konferencyjnej 

Urzędu Gminy pod przewodnictwem pana Grzegorza Majtyki – Przewodniczącego 

Rady Gminy. 

 

Ustalona liczba radnych – 15 

Faktyczna liczba radnych 15 

Liczba radnych obecnych na sesji 14 

 

 

Radni Rady Gminy Mokrsko obecni na sesji: 

1.Bil Zenon 

2.Braliński Zbigniew 

3.Chwaliński Dominik 

4.Gładysz Irena 

5.Głąb Marcin 

6.Grześlak Grażyna 

7.Kmiecik Sabina 

8.Majtyka Grzegorz 

9.Mielczarek Marek 

10.Pietras Marek 

11.Piśniak Arkadiusz 

12.Szaniec Wojciech 

13.Szkudlarek Zbigniew 

14.Witkowska Małgorzata 

 

Radni Rady Gminy nieobecni na sesji: 

1.Strózik Teresa 

 

 

Ponadto  w sesji udział wzięli: 

1.Tomasz Kącki – Wójt Gminy 

2.Stanek Małgorzata – Sekretarz Gminy 

3.Nagła Renata – Skarbnik Gminy 

4.Grażyna Piekarek – Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej 

5.Kowalik Krystyna – specjalista ds. kadr 

6.Braliński Stanisław – sołtys sołectwa Motyl 

7.Juszczak Jan – sołtys sołectwa Ożarów 

8.Ciura Elżbieta – sołtys sołectwa Mątewki 

9.Komor Danuta – sołtys sołectwa Mokrsko II 

10.Kmiecik Jan – sołtys sołectwa Słupsko 

11.Beata Szajsner -  sołtys sołectwa Krzyworzeka II 

12. Czart Wiesława – sołtys sołectwa Chotów 

 

Ogółem w obradach  I sesji udział wzięło 26 osób. 
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Porządek obrad sesji: 

 

 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

2.Ustalenie porządku obrad 

3.Złożenie  ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy  

4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

5.Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy 

6.Zmiany w budżecie gminy na 2010r 

7.Zapytania, interpelacje i wolne wnioski 

8.Zamknięcie obrad   sesji . 

 

 

 

P u n k t  1 

 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Przewodniczący Rady Grzegorz Majtyka  - otworzył II sesję Rady Gminy, powitał wszystkich 

obecnych i następnie stwierdził na podstawie listy obecności wymagane kworum radnych do 

podejmowania uchwał i wniosków. 

 

 

 
P u n k t  2 

 
Ustalenie porządku obrad 

 
Przewodniczący Grzegorz Majtyka przedstawił porządek obrad  jaki został przesłany radnym 

łącznie z zaproszeniem na sesję. Następnie zwrócił się z zapytaniem czy do przesłanego 

porządku obrad są jakieś uwagi.  

Pani Renata Nagła Skarbnik Gminy – zwróciła się z wnioskiem o wprowadzenie do porządku 

obrad zmian w budżecie gminy na 2010r . 

 

Rada Gminy porządek obrad II sesji ze zmianą zaproponowaną przez panią Skarbnik 
przyjęła. Punkt  Zmiany w budżecie gmina na 2010 wprowadziła przed  punktem 
„Zapytania, interpelacje i wolne wnioski.” 
 

P u n k t   3 
 

Złożenie ślubowanie przez nowo wybranego Wójta Gminy 
 
 
Przed złożeniem ślubowania  przez Wójta Gminy Przewodniczący Rady poprosił  panią 

Grażynę Piekarek – Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Mokrsku o wręczenie 

zaświadczenia o wyborze pana Tomasza Kąckiego na stanowisko Wójta. 

 

Przystąpiono do złożenia ślubowania 
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Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Majtyka  - Zgodnie z art.29a ustawy o samorządzie 

gminnym objęcie obowiązków przez Wójta następuje z chwilą złożenia  wobec Rady Gminy 

ślubowania. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „tak mi dopomóż Bóg”.  

Następnie  poprosił wszystkich o powstanie i odczytał rotę ślubowania: 

 

„Obejmując Urząd Wójta uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony 

mi Urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy” 

 

Pan Wójt  Kącki Tomasz złożył ślubowanie wypowiadając formułę: „ślubuję, tak mi 

dopomóż Bóg” i następnie poprosił o zabranie głosu. 

Podziękował za to, że został Wójtem. To , że zostałem wójtem w tej kadencji jest to wynik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

mojej dobrej pracy i  wszystkiego dobrego co  stało się w Urzędzie Gminy. Mam nadzieję, że 

kolejne 4 lata będą również owocne jeśli chodzi o rozwój gminy. Starczy nam  środków 

finansowych na zadania, które chcemy realizować.  A jeśli przyjdą lata „suche” chciałbym 

abyśmy przetrwali je w dobrej kondycji i mieli możliwość rozwoju w następnych latach. 

 

 P u n k t 4 

 

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

 

Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono radnych: Pietrasa Marka, Chwalińskiego 

Dominika, Witkowską  Małgorzatę. 

Zaproponowany skład Komisji  Uchwał i Wniosków Rada Gminy przyjęła 
jednogłośnie. 

 
 

P u n k t  5 
 

Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy 
 

 

Głos zabrała pani Kowalik Krystyna - specjalista ds. kadr.  Projekt uchwały szanowni radni 

otrzymali wraz  z uzasadnieniem., nie mniej jednak pozwolę sobie go odczytać. /projekt 

uchwały  stanowi załącznik/. 

W uzasadnieniu podane są przepisy prawne, które regulują wynagrodzenie pracowników 

samorządowych. Najważniejszą ustawą jest ustawa z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach 

samorządowych.   

W/w ustawa stanowi: „pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosowne 

do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych. Pracownikowi 

samorządowemu przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, 

nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz jednorazowa odprawa w 

związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy  oraz dodatkowe 

wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

Ponadto wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta oraz marszałkowi województwa 

dodatek specjalny wynoszący co najmniej 20% i nie przekraczający łącznie 40% 

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego,  oraz pracownikowi samorządowemu 

może zostać przyznany dodatek funkcyjny.” 

Projekt uchwały został przygotowany na podstawie wynagrodzenia jakie pan Wójt 

otrzymywał dotychczas. Dodatek specjalny w wysokości 35% został zwiększony w 2009r o 

kwotę 850,00 zł i w takiej wysokości będzie przysługiwał  do maja 2011. Środki pochodzą z  
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Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z realizacją projektu „SZKOŁA Z 

PERSPEKTYWĄ – wysoka jakość oświaty z gminie Mokrsko”.  

Przed przyznaniem tej kwoty pan Wójt otrzymywał dodatek w wysokości 20% czyli 

minimalny.   

Dyskusja: 

Przewodniczący Rady – jest to najniższe wynagrodzenie jakie Wójtowi przysługuje z Urzędu. 

odliczając dodatek specjalny w wysokości 850zł. 

Pani Kowalik – maksymalny dodatek funkcyjny wynosi  1900 zł. 

Radny Szaniec -  pan Wójt rozpoczynał prace z wynagrodzeniem 3.450 zł, dołożyliśmy 50 zł. 

Później była podwyżka pana Premiera dla wszystkich wójtów ok.1000 zł. Jeśli chodzi  o pana 

Wójta,  to startował z najniższej kwoty. 

Radna Grześlak -  dla przypomnienia, wyszukałam notatkę prasową z dnia 2  lutego 2007  r  

gdzie pisze: „Po ustaleniach wynagrodzeń wójtów w ościennych gminach Wójt Tomasz 

Kącki ma najniższe wynagrodzenia w naszym regionie. Jego uposażenie różni się od 

zarobków poprzednika przede wszystkim mniejszym dodatkiem stażowym. Ponadto ma 

najniższy dodatek funkcyjny. Z taką pensją na pewno sobie poradzę, odpowiada pan Tomasz 

Kącki. Nie przyszedłem tu zarabiać. Z własnej kieszeni wspieram też akcje charytatywne” . 

W poprzedniej kadencji było mówione, że jak pan Wójt wykaże się zaangażowaniem to może 

liczyć na podwyżkę. 

Pan Pietras Marek - . ja proponuję do kwoty 4.500 zł wynagrodzenia zasadniczego dołożyć 

500 zł. 

Radna Witkowska -  skoro jest deficyt w budżecie, czy powinny mieć miejsce nagrody 

jubileuszowe czy dodatkowe wynagrodzenia roczne?  

Pani Kowalik   - nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 

pracowników samorządowych wynikają z ustawy. W przypadku pana Tomasza Kąckiego 

nagroda jubileuszowa w tej kadencji nie będzie przysługiwała, ponieważ przyznaje się ją po 

20 latach pracy, a pan Wójt ma 13–letni staż pracy. Nie wystąpi też odprawa emerytalna. 

Jedynie będzie naliczone wynagrodzenie roczne, które jest obligatoryjne  wynikające z  

ustawy. Gdybyśmy go nie przyznali złamane byłoby prawo. Nie możemy wypłacić 

składników wynagrodzenia, które się pracownikowi należą. 

Radny Mielczarek – pan Wójt będzie miał do 30  maja 2011 dodatek specjalny w wysokości 

850 zł. Potem ten dodatek ginie i zmniejszy się wynagrodzenie o tą kwotę.   Proponowałbym 

zastanowić się nad ewentualna podwyżką i nie  podejmować tego tematu już w czerwcu.  

Radny Piśniak – proponuję o 10 minut przerwy i radni w kuluarach  przedyskutują ten temat. 

Panu Wójt  czuje sie niezręcznie , że na forum rozmawiamy o jego  wynagrodzeniu . 

 

Wniosek radnego Rada przyjęła. Przewodniczący ogłosił 10 minutowa przerwę w 
obradach. 
 
Po przerwie. 

 

Przewodniczący Rady – są 2 propozycje. Jedna, która przedstawiła pani Kowalik, druga 

radnego Pietrasa. Poddaję je pod głosowanie. 

Radny Pietras – wycofuję  swój wniosek. 

Radna Grześlak – proponuję jeszcze raz wyjaśnić sprawę dodatku specjalnego. 

Pani Kowalik – dodatek specjalny wynosi 35% łącznego wynagrodzenia zasadniczego 

i dodatku funkcyjnego, co stanowi kwotę  2.100  zł. Część tej kwoty dodatku specjalnego w 

wysokości 850 zł jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w związku z realizacją projektu „SZKOŁA Z PERSPEKTYWĄ   na 
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wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

Kwota dodatku specjalnego w wysokości 850 zł byłaby wypłacana do 30 maja 2011r, a od 

pierwszego czerwca zostanie przedłożony nowy projekt uchwały zmniejszający wysokość 

dodatku specjalnego., ewentualnie nie złożenie projektu,  z tym że będzie w całości 

finansowany ze środków budżetu gminy. 

 

Przewodniczący Rady – zwrócił się z zapytaniem, kto jest za przedstawionym projektem  

wynagrodzenia dla Wójta Gminy i  pokryciem  od 1 czerwca 2011 r części dodatku 

specjalnego w wysokości 850 zł   ze środków budżetu Gminy. 

 
Rada Gminy   przedstawiony wniosek jednogłośnie przyjęła. 
Przewodniczący Rady  poprosił komisje Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu 

uchwały. / projekt uchwały w załączeniu/  

 

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr II/5/10 w sprawie ustalenia wysokości 
miesięcznego wynagrodzenia Wójta. 
 

 

 

P u n k t  6 

 

Zmiany w budżecie gminy na 2010r 

 

 

Głos zabrała pani Renata Nagła Skarbnik Gminy. 

Zmiany w budżecie gminy na 2010r jakie zaproponowaliśmy na dzisiejszą sesję dotyczą: 

Działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami  

Zmniejsza się wydatki majątkowe o  20 tys.zł.  Zaplanowana była kwota większa do 

wykonania / dot. rozbudowy budynku Ożarów 1/ na rzecz 

Działu 600 Transport i łączność rozdział 60016 - Drogi publiczne 

Zwiększa się wydatki  majątkowe o 20.000 zł na zakup równiarki. 

Działu 801 – Oświata i Wychowanie 

Dokonujemy przeszacowania między wydatkami związanymi z realizacją zadań a 

wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi. W kwocie 250 zł. Jest to kwota jaką 

otrzymają 2 osoby – eksperci biorący udział w uzyskaniu stopnia awansu  zawodowego przez 

nauczyciela w Krzyworzece. Kwota zostanie wypłacona na podstawie umowy zlecenia. Na to 

zadanie otrzymaliśmy 92 zł dofinansowania. 

Są to wszystkie zmiany dotyczące wydatków. 

W związku z powyższym w zadaniach inwestycyjnych w poz.5 wprowadza się „Zakup 

równiarki” -   kwota 20 tys.zł. , a w poz.6 „Termomodernizacja budynku usługowego z 

częścią mieszkalną Ożarów 1” zmniejsza się o 20 tys.zł.  

Ponieważ zadanie „Termomodernizacja budynku usługowego z częścią mieszkalną Ożarów 1  

jest w limitach wieloletnich wydatków należy zaktualizować ten załącznik. Na rok 2010 była 

kwota 363.911 zł , obecnie jest kwota 343.911 zł. 

Są to wszystkie propozycje zmian do budżetu gminy na 2010r. 

Dyskusja: 

Radny Piśniak Arkadiusz–   w projekcie budżetu na rok 2011 jaki otrzymaliśmy w czwartek  

było ujęte zadanie „Budowa obiektu sportowego w miejscowości Mokrsko, kwota 553 tys.zł , 
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a w Limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012 tego 

zadania nie ma. 

Pani Skarbnik – To zadanie jest w limitach wydatków  na lata 2010-2011. 

Radna Gładysz  Irena -  w Limitach wydatków nie widzę  modernizacji drogi przez Chotów. 

Pani Skarbnik – droga ta jest w Limitach wydatków na rok 2011. 

Radny Marcin Głąb – mam pytanie dotyczące zakupu równiarki. Czy ten sprzęt był testowany 

na drogach.? 

Wójt Gminy  

– Pan Jóźwiak był w firmie, która posiada taki sprzęt.. Zasięgał również opinii instytucji, 

które taki sprzęt nabyły. Większość była zadowolona. 

- Jeśli chodzi o boisko w Mokrsku , to mamy złożony wniosek dot.budowy Orlika. Z uwagi 

na teren gdzie ma być budowane boisko  kwota 1 mln zł  wpisana do budżetu gminy  niestety 

jest za mała. Kwota kosztorysowa wynosi ok.1900 tys.zł. Trzeba dołożyć środków do tego 

zadania. Po uchwaleniu budżetu będziemy musieli dokonać zmian. Środki na  budowę boisk   

prawdopodobnie zostaną  pochłonięte przez Orlika. 

Radny Piśniak Arkadiusz –  Czy będziemy występować o jakiekolwiek dofinansowanie tego 

zadania np. z Ministerstwa. Kultury i Sportu /33%/ Czy budowa kompleksu sportowego 

będzie dzielona na część „orlikową” i budowę  tzw.”drugą część”.  

Wójt Gminy – z tego co mi wiadomo Totolotek nie finansuje  takich obiektów. 

 W tej chwili nie ma dofinansowań  takich obiektów. Po ogłoszeniu konkursu zadanie może 

być dofinansowane w ramach Odnowy Wsi i w ramach RPO . 

Radny Piśniak  - kiedy będą pierwsze decyzje jeśli chodzi o przetargi. Kwoty poprzetargowe 

mogą być niższe niż kosztorysowe. 

Wójt Gminy -  Boiska były niedoszacowe.  Zadanie wg wartości kosztorysu jest drogie. 

Obecnie jest taka sytuacja, że nie posiadamy środków aby dołożyć do jakiegokolwiek zadania 

jeśli nie ogłosimy przetargu. Orlika powinniśmy budować od kwietnia. W związku z tym do 

kwietnia powinien odbyć się przetarg. Przetarg możemy  przeprowadzić kiedy będziemy mieć 

środki. 

Radny Mielczarek Marek -  proszę panią Skarbnik aby wyjaśniła nowym radnym jak 

przesuwa się pieniądze w budżecie. 

Pani Nagła Skarbnik Gminy – budżet uchwalamy na rok w podziale na działy i rozdziały wg 

klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów i wydatków. Oprócz tego uchwalany jest 

grupami. Dwie główne grupy jakie  są to wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. Wydatki 

bieżące nie mogą być zaplanowane w wyższej kwocie niż mamy zaplanowane dochody 

bieżące. Na koniec roku również  wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od 

wykonanych dochodów bieżących.  

Wydatki bieżące są to wszystkie wydatki związane z utrzymaniem, wynagrodzenia, pochodne 

od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup opału, materiałów oraz bieżące 

remonty. Dotyczą one wszystkich jednostek.  

Wydatki majątkowe jest to taka grupa wydatków, których wartość początkowa przekracza 3,5 

tys.zł. Wydatki majątkowe również planuje się w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji 

budżetowej, a oprócz tego do wyszczególnienia  wydatków majątkowych jest załącznik 

inwestycyjny, który zawiera nazwę każdego zadania 

Jeżeli chodzi o propozycje zmian przedstawione na dzisiejszej sesji to mieliśmy oszczędności 

na zadaniu „ Termomodernizacja budynku usługowego z częścią mieszkalną Ożarów 1”. Do 

budżetu były przyjęte wartości kosztorysowe. W wyniku przetargu umowa była podpisana na 

kwotę mniejszą. Nie dokonywaliśmy dotychczas zmian w budżecie, ponieważ środki te nie 

możemy przeznaczyć na wydatki bieżące , a tylko majątkowe. 

W związku z tym , że zaistniała potrzeba zakupu równiarki zabieramy z tego zadania 20 

tys.zł. i wprowadzamy nowe zadanie w dziale 600 „Zakup równiarki”  na kwotę 20 tys.zł. 
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Wójt Gminy – wydatki majątkowe mogą być realizowane z kredytu i środków własnych. 

Radny Szaniec – chciałem przypomnieć sprawę oświetlenia na  kolonii Morzykobyła w 

Ożarowie. W tym miejscu jest podwójne skrzyżowanie, troje ludzi już zginęło. Jest to droga 

krajowa, są 2 przystanki PKS  a nie ma oświetlenia. Ponadto należałoby założyć oświetlenie 

na Banasiach. 

 

Ponieważ więcej zapytań ani uwag nie było Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem kto jest 

na przyjęciem zaproponowanych zmian w budżecie na rok 2010. Następnie poprosił  Komisję 

Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr II/6/10 w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2010r.  

P u n k  t  7 

 

Interpelacje, zapytania i wolne wnioski 

 

Przewodniczący Rady –  zapoznał z pismami, które wpłynęły do Biura Rady dot. szkoleń 

radnych . 

Radni wyrazili chęć udziału w szkoleniu  zaproponowanym przez  Centrum Szkoleniowo-

Doradcze RESPUBLICA z Łodzi. 

Pani Czart Wiesława – sołtys sołectwa Chotów 

Był robiony spis eternitu. Czy spis dokonywali pracownicy Urzędu Gminy. 

Wójt Gminy -  Spisu eternitu dokonywała firma zewnętrzna ADLER CONSULTInG z Łodzi. 

Pani Czart – Czy ta firma będzie  również utylizowała eternit i ile  Gminę kosztuje taki spis. 

Wójt Gminy -  Warunkiem dokonania spisu eternitu  na terenie naszej gminy przez tą firmę  

było uzyskanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Na 

opracowanie Gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 

Mokrsko otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 80%. Całkowity koszt zadania wynosi 

32 tys.zł. 

Ma być uruchomiony  przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska program usuwania 

azbestu. Fundusz chce wspierać samorządy  w takich działaniach. Mają być środki, którymi 

redystytuować będzie Urząd Gminy. Na dzień dzisiejszy program nie został jeszcze 

uruchomiony.  

Spis  był robiony  nie  na podstawie ankiet a spisu z natury. Jest bardziej wiarygodny. Dużo 

się zmieniło od czasu sporządzania ankiet. Dużo azbestu nie jest już na dachach,  jest 

złożonych na ziemi. 

Panowie , którzy robili spis liczyli płyty eternitu na dachu. Ponieważ są różne  wielkości  płyt, 

przyjęto średnią wielkość. 

Z usług tej firmy w powiecie skorzystało 6 gmin. Firmy specjalizujące się w tym zakresie  

mogą przygotować nam przetarg i całą dokumentację potrzebną do złożenia wniosku. 

Radny Bil – zwrócił się  z zapytaniem, czy w przyszłym roku będzie robiona jakaś droga z 

Funduszu Ochrony gruntów Rolnych.? 

Wójt Gminy -  Na  rok 2011 istnieje możliwość złożenia wniosku bez  zabezpieczenia 

środków finansowych w budżecie. Mamy 2 drogi projektowane  tj. droga na Piaski oraz droga 

Krzyworzeka Jankus. 

Będziemy chcieli złożyć wniosek na te drogi. Jeżeli  fundusze będą i stać nas będzie  aby 

zadanie wprowadzić do budżetu , będziemy wówczas dyskutować. Jeżeli nie będzie nas stać 

wiosek możemy  wycofać. 

Radna Gładysz – w Chotowie nadal nie świecą się lampy uliczne. Co się dzieje, minął tydzień 

jak zgłaszałam sprawę. 
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Wójt Gminy -  dzisiaj osobiście interweniowałem u samego szefa p. Łakoty. Mają przyjechać 

i sprawdzić. Energetyka twierdzi, że żadna informacja do nich nie dotarła.  Mam nadzieję, że 

dziś lampy będą się świecić, jeżeli nie, proszę o telefon. 

Radny Chwaliński 

- w Komornikach na odcinku od p.Fileckiego w kierunku Zmyślonej od paru dni nie świecą 

się lampy uliczne . 

- z kim  trzeba rozmawiać odnośnie wynajmu sali w świetlicy  w Komornikach na  jakieś 

szkolenia , pokazy czy spotkania,  czy u instruktora  świetlicy, sołtysa czy u pana Wójta? 

Wójt Gminy –  W świetlicy zatrudniony  jest pracownik, który  odpowiada materialnie za to 

co się znajduje w świetlicy. Jest również stażysta, którzy przebywa tam jakiś czas. Pierwszą 

instancją jest pracownik. Jeżeli wyrazi zgodę i nie ma przeciwwskazań  regulaminowych,  to  

nie widzę przeszkód.  

Jeśli chodzi o formę organizowania życia świetlicy wiejskiej  jest to  pole do  popisu dla 

miejscowej społeczności.  Na razie  żadnych propozycji nie było. Są zbierane informacje, co 

kogo by interesowało i  układanie programu. Jak pracownik  podejdzie do spraw wioskowych  

zależy od tego, co mu się zaproponuje. 

Radny Chwaliński – jaka jest odpłatność za wynajem. 

Wójt Gminy – jeśli wynajem dotyczy  spraw społeczności wiejskiej, opłat nie ma. 

Radny Szkuudlarek – jaki jest  całkowity koszt miesięczny utrzymania świetlicy. Chciałbym 

to mieć na piśmie. / wynagrodzenia pracownika , energia itd./ 

Radny Piśniak – jaki jest scenariusz walki z zimą jeżeli chodzi o  Powiatowy Zarząd Dróg.. 

Interesuje mnie zabezpieczenie dróg, np.droga na Korei. Parę lat wstecz były postawione 

płotki czy siatki przy drogach. Gdy siatki  lub płotki były, koszty odśnieżania na własnych 

podwórkach były mniejsze. Czy  Rejon Dróg ma w planach je postawić. Jest to kwestia nie 

tylko prywatnych osób, ale również dowozu dzieci do szkół itd. 

Radny Szaniec – szkoda, że nie ma radnego powiatowego. Mam uwagę pod adresem 

Powiatowego Zarządu Dróg.  

Sprzętu do odśnieżania jeździ nawet  sporo, ale pług  zawieszony  jest za wysoko by  mógł 

zgarnąć śnieg czy błoto pośniegowe. Na końcu Ożarowa  przy sklepie , na zakręcie jest około 

20 cm śniegu. Koleiny są tak duże, że niskie  auto  może się zawiesić. Czy ktoś kontroluje te 

sprawy. Niech pługiem jedzie wolniej ale zgarnie śnieg. Czy liczą się tylko przejechane 

kilometry.  Tak dalej być nie może. 

Radny Szkudlarek. – na skrzyżowaniu drogi na Kolonii i Pasternik została naruszona 

studzienka kanalizacyjna.  Pokrywa jest  do połowy zsunięta. W niektórych miejscach 

powyrywane są krawężniki. Obserwuję pracowników, którzy jeżdżą na sprzęcie do 

odśnieżania i apeluję o większą kulturę jazdy.  Proszę o zwrócenie uwagi i wysłanie 

pracowników aby zakryli studzienkę, by nie doszło do jakiegoś wypadku. 

Przewodniczący Rady odczytał komunikat dot. konferencji szkoleniowej, która odbędzie się 7 

grudnia 2010r w Kościerzynie. Tematem  szkolenia jest: „Możliwości pozyskiwania i 

rozliczania pomocy finansowej przez spółki wodne działające na terenie województwa 

łódzkiego”. 

Wójt Gminy –  chęć udziału w szkoleniu zadeklarowało 4 sołtysów. Z gminy pojedzie 

samochód, są jeszcze 4  wolne miejsca. Istnieje możliwość zapoznania się z tematem spółek 

wodnych. Osoby chętne winny zgłosić się do p.Wolnego Łukasza. 

Radny Szkudlarek – zbliżają się zebrania wiejskie. Proponuję aby w porządku obrad zebrań 

wiejskich uwzględnić punkt „Zakładanie spółek wodnych”. Niech mieszkańcy wypowiedzą 

się czy są zainteresowani  tworzeniem spółek wodnych. 

Radny Marcin Głąb. Mam pytanie dot.  wykazu zadań inwestycyjnych W  punkcie 7 jest 

wpisane zadanie: ”Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w jednostkach 

samorządu terytorialnego”. Prosiłbym o  wyjaśnienie i przybliżenie tematu.  
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Wójt Gminy - Złożyliśmy wspólnie z samorządami  powiatu milickiego wniosek do 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  dotyczący zapłaty za projekty budowlane i 

termomodernizację ośrodka w Mokrsku i szkoły w Mokrsku. Kwota w budżecie 2010r . 

Zadanie, które złożyliśmy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska obejmuje pełną 

modernizację budynku ośrodka zdrowia w Mokrsku, wymianę kotłowni na ekologiczną, 

likwidację kotłowni w UG i połączenie budynków jako całości  jeśli chodzi o system 

grzewczy. W przypadku  budynku szkolnego Mokrsku przewidziana jest  nowa kotłownia 

ekologiczna, likwidacja istniejącej, rozbiórka pieców i  starego komina , postawienie nowych, 

termomodernizacja  hali sportowej z wymianą grzejników. W przestrzeni po zlikwidowanej 

kotłowni powstanie zaplecze magazynowe Zespołu Szkół i Przedszkola. W tym roku były 

zapłacone 2 projekty. W 2010 r nie stać nas było aby realizacje zadania wpisać w budżet.  

Możemy odzyskać 33% całego kosztu, a łączny koszt  wynosi 1.250 tys.zł. 

Termomodernizacja całego budynku  w Mokrsku  wynosi 3,5 mln zł. 

Radny Szaniec -  zwrócił się z zapytaniem czy zmieniła się sytuacja jeśli chodzi o ośrodek 

zdrowia w Ożarowie? 

Wójt Gminy -   ośrodek zdrowia nie został otwarty co oznacza, że sytuacja nie uległa zmianie. 

My  ze swej strony przygotowaliśmy umowę, która po zaopiniowaniu przez  radcę prawnego 

zostanie przekazana firmie KAMED. Następnie będziemy negocjować warunki najmu jeśli 

chodzi o przyszłość /2011r/ 

Przewodniczący Rady – jeżeli ośrodek nie jest otwarty, to pan doktor nie wywiązuje się z 

umowy. 

Radny Głąb Marcin  - ludzie nie wiedzą jaki jest status spraw związanych z ośrodkami i 

umowami pomiędzy Gminą a firmą KAMED.  Jest strona internetowa   Gminy. Może warto 

byłoby opisać całą sprawę ośrodka i  zamieścić  taką informację. Każdy kto się wypowiada 

ma odrębne zdanie i odrębną wiedzę na ten temat. 

Wójt Gminy –  wysokość stawek  za wynajem jakie płaci firma KAMED  wisi w  każdym 

ośrodku.. Umowa kończy się z dniem 31 grudnia 2010r. Firma KAMED po naszym piśmie 

wystąpiła, że jest zainteresowana dalszym wynajmowaniem pomieszczeń, ale po 

przeprowadzeniu  negocjacji z Wójtem Gminy. 

Jeśli chodzi o ośrodek zdrowia w Ożarowie to jest cała korespondencja z firmą KAMED. 

Jeżeli firma KAMED uzyska opinię Sanepidu to się wprowadzi, tak nam przekazał pisemnie 

pan Mokrii. 

Umowę zaopiniowaną przez radcę prawnego prześlemy  do KAMED-u  Pan doktor prosił o 

tygodniowy okres czasu, by mógł się zapoznać z  treścią każdego pisma w3ysyłanego z UG 

Mokrsko. Jeśli jutro uda się  przekazać nowy wzór umowy, to w przyszłym tygodniu 

odbyłyby się negocjacje. 

 

Więcej zapytań ani uwag nie zgłoszono. 

 

P u n k t  8 

Zakończenie obrad sesji 

 

Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie się porządku obrad  i zamknął obrady drugiej 

sesji Rady Gminy Mokrsko. 

 

Na dzisiejsi sesji zostały podjęte następujące uchwały, stanowiące integralną część protokółu: 

 

Lp. Nr uchwały W sprawie: 

1. II/5/10 Ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta 

2. II/6/10 Zmian w budżecie gminy na 2010r 
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Na powyższym protokół zakończono i podpisano.- 

 

 

Protokółowała:      Przewodniczący Rady Gminy 

 

Ewa Jędrzejak               Majtyka  Grzegorz 

 

 

 

Protokół niniejszy obejmuje: 

1.Streszczenie przebiegu obrad sesji od strony 1 – 9 

2.Podjęte uchwały od  nr II/5/10 – do nr II/6/10 

3.Załączniki jak niżej: 

 

Lp. nazwa załącznika Ilość stron 

1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

miesięcznego wynagrodzenia Wójta wraz z uzasadnieniem 

2 

2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2010r 

 

 

     

 

 

 


