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P R O T O K Ó Ł Nr III/10 
 

z sesji Rady Gminy Mokrsko odbytej w dniu 29 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 - 15 

 

Radni Rady Gminy obecni na sesji: 

1.Bil Zenon 

2.Braliński Stanisław 

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.Strózik Teresa 

13.Szaniec Wojciech 

14.Szkudlarek Zbigniew 

15.Witkowska Małgorzata 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1.Kieler Marek - Wicestarosta Powiatu Wieluńskiego 

2.Tomasz Kącki  - Wójt Gminy 

3.Małgorzata Stanek - Sekretarz Gminy 

4.Renata Nagła  - Skarbnik Gminy 

5.Dominika Smolnik - podinspektor w UG 

6.Radosław Karczmar- radca prawny 

7.Wiesława Czart - sołtys sołectwa Chotów 

8.Kmiecik Jan  - sołtys sołectwa Słupsko 

9.Słowik Zdzisław  - sołtys sołectwa Mokrsko I 

10.Ptak Grażyna  - sołtys sołectwa Jasna Góra 

11.Ciura Elżbieta  - sołtys sołectwa Mątewki 

12.Komor Danuta  - sołtys sołectwa Mokrsko II 

 

Ogółem w obradach III sesji Rady Gminy udział wzięło 27 osób. 

 

 

Porządek obrad sesji: 

 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 

2.Ustalenie porządku obrad 

3.Ślubowanie radnego, 

4.Przyjęcie protokółu z I i II sesji Rady Gminy 
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5.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

6.Zmiany w budżecie gminy na 2010r 

7.Podjęcie uchwał w sprawie: 

   a/ zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Słupsko na lata 2010-2017, 

   b/zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chotów na lata 2010-2017, 

   c/zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi w gminie Mokrsko, 

   d/wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, 

   e/uzupełnienie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mokrsko, 

8.Informacja dotycząca sytuacji w Ośrodku Zdrowia w Mokrsku i Ożarowie, 

9.Zapytania , interpelacje i wolne wnioski. 

10.Zamknięcie obrad sesji. 

 

 

P u n k t  1 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Pan  Grzegorz Majtyka Przewodniczący Rady – otworzył III sesję Rady , powitał wszystkich 

przybyłych i następnie stwierdził wymagane kworum do podejmowania uchwał i wniosków. 

 

 

 

P u n k t   2 

 

Ustalenie porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady –  na dzisiejszej sesji obecna jest radna Strózik Teresa, która nie 

złożyła jeszcze ślubowania. W związku z powyższym proponuję do porządku obrad sesji 

wprowadzić zmianę , a mianowicie: 

 - jako punkt 3 porządku obrad wprowadzić „Ślubowanie radnego”, 

- po punkcie „przyjęcie porządku obrad wprowadzić punkt „Przyjęcie protokołu z I i II sesji 

  Rady Gminy” 

- w punkcie „Podjęcie uchwał” wprowadzić podpunkt e/”Uzupełnienie składu osobowego 

komisji rewizyjnej”. 

Po zmianach porządek sesji przedstawiałby się następująco: 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 

2.Ustalenie porządku obrad, 

3.Ślubowanie radnego, 

4.Przyjęcie protokołu z I i II sesji Rady Gminy, 

5.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków, 

6.Zmiany w budżecie gminy na 2010r, 

7.Podjęcie uchwał w sprawie: 

   a/zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Słupsko na lata 2010-2017, 

   b/zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chotów na lata 2010-2017, 

   c/zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi w gminie Mokrsko, 

   d/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, 

   e/ uzupełnienie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mokrsko, 

8.Informacja dotycząca sytuacji w Ośrodku Zdrowia w Mokrsku i Ożarowie. 

9.Zapytania, interpelacje i wolne wnioski 

10.Zamknięcie obrad sesji 
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Przedstawiony porządek III sesji  został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

P u n k t  3 

 

Ślubowanie radnego 

 

 

Przewodniczący Rady – zgodnie z art.23a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie 

gminnym osoby wybrane na radnego, a nieobecne na pierwszej sesji składają ślubowanie na 

następnej sesji, na której będą obecni. W związku z powyższym proszę radną Strózik Teresę o 

złożenie ślubowania. 

Następnie Przewodniczący odczytał rotę ślubowania: 

„Wierny konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję  uroczyście obowiązki 

radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 

mieszkańców”. 

Radna Strózik Teresa – złożyła ślubowanie wypowiadając słowa „Ślubuję, tak mi dopomóż 

Bóg”. 

 

 

P u n k t  4 

 

Przyjęcie protokołu z I i II sesji Rady Gminy 

 

Protokoły były wyłożone na sali obrad przed sesją. Do protokołów nie wniesiono uwag, 

zostały przyjęte bez odczytywania. 

 

 

P u n k t  5 

 

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

 

Do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano radnych:  Strózik Teresę,  Marka Pietrasa, 

Szkudlarka Zbigniewa i  Dominika Chwalińskiego. 

Radny Szkudlarek nie wyraził zgody na pracę w Komisji uchwał i Wniosków. 

 

 Rada Gminy  w skład  Komisji Uchwał i Wniosków  powołała radnych: Strózik 
Teresę, Pietrasa Marka, Chwalińskiego Dominika.  
 

 

P u n k t  6 

 

Zmiany w budżecie gminy na 2010r 

 

Głos zabrała pani Skarbnik Gminy. 

Proponowane zmiany w budżecie gminy na 2010r dotyczą zwiększenia planu dochodów oraz 

wydatków. 

I. Zwiększa się dochody w: 

 1. dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801  o kwotę 11.800 zł. 
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   Jest to kwota części oświatowej  subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie 

   wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych 

   wywołanych zdarzeniami losowymi. 

2.  dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska   o kwotę 25.600 zł. 

   Jest to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

   dofinansowanie zadania „Opracowanie Gminnego programu usuwania wyrobów 

   zawierających azbest z terenu gminy Mokrsko”. 

Łączna kwota zwiększenia dochodów to kwota 37.400 zł. 

 

II. W planie wydatków na 2010r proponuje się dokonać zwiększenia: 

1. Dział 600 Transport i Łączność – 

    Zwiększa się o 20 tys.zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. 

2. Dział 750  Administracja Publiczna  

  - w rozdziale 75022 Rady Gmin zwiększa się o 10.000 zł  świadczenia na rzecz  osób 

      fizycznych tj. diety radnych. 

  - w rozdziale75023 – Urzędy Gmin proponuje się zwiększenia o 50 tys.zł z przeznaczeniem:  

     40 tys.zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz 10 tys.zł na wydatki bieżące. 

3.Dział 801 Oświata i wychowanie 

   Zmniejsza się wydatki o 68.200 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 

   zmniejsza się o 85 tys.zł a zwiększa się wydatki bieżące o 16.800 zł.  

   Wydatki w oświacie dotyczą rozdziału 80101 - Szkoły Podstawowe, gdzie kwotę 

    wynagrodzeń i pochodnych zmniejsza się o 80 tys.zł , a pozostałe wydatki związane z 

    realizacją zadań bieżących zwiększa się o 11.800 zł /kwota subwencji/. 

    W rozdziale 80110 – Gimnazja zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczone o 

    5 tys.zł na rzecz wydatków związanych z realizacja zadań bieżących. 

4.Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 

   Zwiększa się wydatki o 85.600 zł. tj. 

   - rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  o 21 tys.zł 

   - rozdział 90002 Gospodarka odpadami  o 3 tys.zł. 

   - rozdział 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg  o 7.600 zł 

   - rozdziale 90095 Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia wydatków 

     majątkowych o kwotę 25.600 zł tj.kwotę otrzymanej dotacji,  jako refundacja poniesionych 

     wydatków. 

 

III. W załączniku inwestycyjnym dokonuje się zmian: 

 - poz.5 „Zakup równiarki” zmniejsza się o 1000 zł na rzecz poz.4 „Zakup pługa do 

     odśnieżania” 

 - poz.29 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mokrsku” zmniejsza się o 4 tys.zł na rzecz 

   poz.28 ”Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w 

   Miejscowości Mokrsko /Mokrsko-Piekło, Mokrsko- Przemysłowa, Mokrsko- Kościół/ 

- poz.30 „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji 

   sanitarnej w miejscowości Krzyworzeka” zwiększa się o 9 tys.zł a zmniejsza się poz.24 

   „Budowa przyłącza kanalizacyjnego wzdłuż drogi gminnej na działce nr 221 w 

     miejscowości Mokrsko”. 

 

IV. Dokonuje się również zmian załącznika Dochody i wydatki związane z zadaniami 

administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w dziale 852 rozdział 

85203 i 85212. 

 

Dyskusja: 
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Radny Piśniak  

- mam pytanie dotyczące działu 801. Chciałbym aby pani Skarbnik jeszcze raz wytłumaczyła 

czego dotyczy subwencja. 

Pani Skarbnik – kwota subwencji w wysokości 11.800 jest przeznaczona na realizację 

wydatków bieżących w szkołach związanych z usuwaniem skutków zalania. 

Radny Piśniak – dlaczego do pługa dokładamy 1000 zł jak pług będzie kosztować mniej. 

Pani Skarbnik -  zwiększamy środki  jest do równej kwoty  aby  nie zabrakło. 

Wójt Gminy -  równiarka nie zostanie zakupiona ponieważ nie mamy fizycznie środków na 

jej zakup. 

Radny Szaniec – dlaczego nie dojdzie do zakupu równiarki? 

Pani Skarbnik  - spowodowane jest to tym, że nie zaciągnęliśmy planowanej kwoty 

zobowiązań. Mieliśmy zaciągnąć 5 mln zł a zaciągnęliśmy 3.300 tys..zł. 

Wójt Gminy -  jak powiedziała pani Skarbnik  zaciągnęliśmy mniejszą kwotę zobowiązań. 

Natomiast dochody własne nie pozwalają nam na wygospodarowanie 20 tys.zł na zakup 

równiarki pod koniec roku. 

Radna Witkowska –  wydatki na administrację publiczną proponuje się zwiększyć o 50 tys.zł. 

Czego dotyczy zwiększenie środków? 

Pani Skarbnik -  w administracji proponuje się zwiększenia wydatków o 50 tys.zł , tj. o 40 

tys.zł zwiększają się wynagrodzenia i pochodne /1 pracownik był pominięty przy planowaniu 

środków  na wynagrodzenia i dodatkowo zatrudnione są osoby na umowę zlecenie/  oraz  o 

10 tys.zł  zwiększają się wydatki bieżące związane  z realizacją zadań statutowych  tj. 

funkcjonowaniem Urzędu Gminy. 

Radny Marcin Głąb -  mamy w pewnych działach oszczędności. Pewne zadania były 

zaplanowane a nie zostaną wykonane. Czy pani skarbnik może powiedzieć jakie jest 

wykonanie budżetu gminy. 

Pani Skarbnik – na zaplanowane 20.365.334 zł wykonanie wynosi 12.567.560 zł . Jest to 

kwota bez GOPS-u i bez projektów  na kanalizację i Odnowę Centrum Wsi Komorniki i 

Krzyworzeka. 

Wójt Gminy -  z zadań inwestycyjnych  wiadomo, że nie zostanie wykonana : 

- poz.39 „Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Mokrsko w ramach Programu 

   „Moje boisko – Orlik 2012”. Była zaplanowana kwota 61 tys.zł za opracowanie 

   dokumentacji. Wykonawca nie wywiązał się zadanie zostanie przeniesione na rok 2011. 

- poz.36 Adaptacja części pomieszczeń Domów Ludowo-Strażackich w Słupsku i Chotowie 

na   świetlice wiejskie” , przeniesione na rok 2011. 

Radny Piśniak -  Co jest przyczyną, że firma nie dotrzymała terminu oraz czy określiła się do 

kiedy może być wykonana dokumentacja. 

Wójt Gminy -  Firma twierdzi, że w ciągu 2 m-cy  dokumentacja powinna być gotowa. 

Zlecając wykonanie projektu  żądamy dokumentacji łącznie z pozwoleniem na budowę. 

Wzdłuż  boiska przebiega  podstawowy ciek wodny i konieczne są uzgodnienia wodno-

prawne. Ponadto od października zmieniły się przepisy dotyczące przyłącza energetycznego. 

Radny Piśniak -  Czy powinniśmy zapłacić firmie za wykonanie patio, jeśli wiemy że  robota 

jest nie wykonana prawidłowo? 

Wójt Gminy -  inwestycja została odebrana warunkowo. Mogliśmy budowy nie odebrać, ale 

aby otrzymać pozwolenie na użytkowanie sali gimnastycznej  mieliśmy postawiony warunek 

zakończenia tego etapu rozbudowy budynku szkolnego.  Firma dała 5 lat gwarancji. Jeśli 

okaże się, że płytki się zapadają wykonawca będzie musiał je poprawić. 

 

Więcej zapytań ani uwag nie zgłoszono.  

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

Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a/zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Słupsko na lata 2010-2017 

b/zatwierdzenie Planu Odnowy  Miejscowości Chotów na lata 2010-2017 

 

Głos zbarała pani Dominika Smolnik. 

Plan Odnowy  Miejscowości Chotów  jest  aktualizowany w ramach uzupełnień składanych 

do wniosku o dofinansowanie  zadania pod nazwą „Adaptacja części pomieszczeń budynków 

domów ludowo-strażackich w Chotowie i Słupsko na świetlice wiejskie”. Obejmował on lata 

2010-2015. Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  opis 

planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną  

należy uwzględnić w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości 

z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji. 

Zmiana dotyczy tylko wydłużenia realizacji POM do 2017r. 

Ta sama zmiana dotyczy Panu Odnowy Miejscowości Słupsko. 

Dyskusja: 

Radna Witkowska  M.– co planuje się wykonać w   budynku  OSP Słupsko. 

Pani Smoolnik  D.-  nie mam przy sobie szczegółowego zakresu zadań jaki obejmuje 

wniosek.  

Ogólnie można powiedzieć, że dotyczy on  utworzenia świetlicy wiejskiej i jej wyposażenia. 

Radny Głąb M. – został wydłużony okres realizacji  zadań z roku 2015 do 2017. Czy należy 

rozumieć, że zadania które były planowane do realizacji w roku 2015 zostaną realizowane w 

2017 roku. 

Wójt Gminy – Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem, który pozwala nam starać się o 

środki. My nie określamy konkretnych dat realizacji zadań. W związku ze zmianą 

rozporządzenia został wydłużony okres realizacji zadań do 7 lat.  

Radna Gładysz – czy projekty  na adaptację budynków OSP są już wykonane? 

Wójt Gminy – dokumentacja na Słupsko jest już wykonana w całości, natomiast w Chotowie 

jest  dokumentacja na przebudowę parteru, na górę jest tworzona. 

Radna Gładysz – kiedy zostanie ogłoszony przetarg? 

Wójt Gminy -  gdy  tylko będziemy mieć wszystkie dokumenty, przetarg zostanie ogłoszony. 

 

Więcej zapytań nie było. Przewodniczący poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o 

przedłożenie projektów uchwał. 

 

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr III/8/10 w sprawie zatwierdzenia Planu 
Odnowy Miejscowości Słupsko na lata 2010-2017 oraz Nr III/9/10 w sprawie 
zatwierdzenia  Planu Odnowy Miejscowości Chotów na lata 2010-2017. 
 
b/ zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi w gminie Mokrsko 

 

Głos zabrała  Ewa Jędrzejak -  Zgodnie z art.35  ustawy o samorządzie gminnym organizację  

i zakres działania określa Rada Gminy odrębnym statutem.. Statuty poszczególnych sołectw 

zostały uchwalone uchwałą nr XI/49/03 z dnia 15 października 2003r. 

Kadencja organów sołectwa trwa 4 lata. Ostatnie wybory odbyły się w miesiącu lutym 2007r. 

Wybory do organów  sołectwa zarządza Rada Gminy w drodze uchwały. 

Radni otrzymali projekt uchwały , w której zarządza się wybory do organów samorządowych 

w całej gminie. Po uzgodnieniach radcy prawnego z organem nadzoru / Urzędem 
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Wojewódzkim/ okazało się, że uchwała o zarządzeniu wyborów sołtysa i rady sołeckiej 

powinna być dla każdego sołectwa oddzielnie /12 uchwał/. 

W związku z powyższym jest prośba do Wysokiej Rady o podjęcie uchwał. 

Wójt Gminy – jest propozycja aby zebrania wiejskie odbyły się w terminie od 1 do 20 lutego 

br. 

Kalendarzyk zebrań zostanie ustalony wspólnie z sołtysami. 

Radny Chwaliński – dobrze byłoby aby zebrania wiejskie odbywały się w godzinach 

popołudniowych tj.o godz.16 lub 17 a nawet o godz.18. 

 

Ponieważ więcej uwag ani zapytań nie było, Przewodniczący Rady poprosił Komisję Uchwał 

i Wniosków o przedstawienie projektów uchwał. 

 

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwały w sprawie 
- Nr III/10/10  zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Mokrsko I 
- Nr III/11/10 zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Mokrsko II  
- Nr III/12/10 zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Krzyworzeka I 
- Nr III/13/10 zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Krzyworzeka II 
- Nr III/14/10 zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Komorniki 
- Nr III/15/10 zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Ożarów  
- Nr III/16/10 zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Chotów 
- Nr III/17/10 zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Słupsko  
- Nr III/18/10 zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Mątewki 
- Nr III/19/10 zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Jasna Góra 
- Nr III/20/10 zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Motyl 
- Nr III/21/10 zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Brzeziny 
 
d/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą. 
 
Pani Stanek Małgorzata – Sekretarz Gminy.  Ustawa o samorządzie gminnym zobowiązuje  

nas do przedłożenia Radzie projektu uchwały w przypadku  gdy po umowie zawartej na czas 

oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama 

nieruchomość. 20 grudnia wygasła umowa dzierżawy na działkę  gminną nr 6/2 położoną w 

Brzezinach, którą dzierżawił pan Rafał Stanek. Jest to działka rolna o powierzchni 98 arów. 

Pan Stanek  jest zainteresowany dalszym wydzierżawieniem tej działki. W związku z 

powyższym proszę Wysoka Radę o podjęcie uchwały w powyższej sprawie. 

Dyskusja: 

Radny Szkudlarek – w tej sprawie powinni wypowiedzieć się radni z danej miejscowości. 

Przewodniczący Rady – jeżeli pan Stanek chce nadal wydzierżawić działkę, to ja nie widzę 

przeszkód.  

Więcej uwag ani zapytań nie było. 

 

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr III/22/10 w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą. 
 
e/ uzupełnienie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mokrsko 
 
Przewodniczący Rady -  na pierwszej sesji Rady Gminy przyjęto, aby składy liczbowe 

komisji Rady Gminy były takie same jak w kadencji 2006-2010, tj.Komisja Rewizyjna 4 

osoby i pozostałe 2 komisje 5-cio osobowe. W skład Komisji rewizyjnej weszli: radna 
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Grześlak Grażyna jako przewodnicząca, radny Chwaliński Dominik  jako zastępca 

przewodniczącego oraz Szkudlarek Zbigniew – członek. 

Ponieważ na I sesji nieobecna była radna Strózik Teresa proponuję powołanie jej do Komisji 

Rewizyjnej jako Sekretarza Komisji. W ub.kadencji była również sekretarzem komisji. 

W związku z powyższym zwracam się z zapytaniem , czy radna Strózik Teresa wyraża 

zgodę? 

Rada Strózik  - tak, wyrażam zgodę. 

 

Rada Gminy  podjęła jednogłośnie uchwałę Nr III/23/10 w sprawie uzupełnienia 
składu osobowego komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mokrsko. 
 

 
P u n k t   8 

 
Informacja  dotycząca sytuacji w Ośrodku Zdrowia w Mokrsku i Ożarowie 

 
Głos zabrał Wójt Gminy  

Część wiadomości  na temat  ośrodków zdrowia radni uczestniczący w rozmowach  znają.  

Finałem prowadzonych negocjacji miało być zawarcie umowy na wynajem budynków 

ośrodków zdrowia w Mokrsku i Ożarowie. 

Firma Kamed  była zainteresowana wynajmem pomieszczeń /po wysłaniu przez nas 

zapytania/. 

Przedstawiony został panu  doktorowi Mokri projekt umowy.  

Niepokojącym  głównie dla nas była sprawa filii w Ozarowie, ponieważ z wypowiedzi pana 

doktora wynikało, że w filii lekarz może przyjmować tylko kilka godzin w tygodniu. Istnieje 

również obawa, że Firma Kamed  posiadając 3 ośrodki zdrowia, tj. główna siedziba w 

Mokrsku oraz 2 filie w Ożarowie i Pątnowie  nie jest  przy tym stanie obsady lekarskiej 

zapewnić prawidłowej opieki zdrowotnej mieszkańców. Obecnie ludzie czekają w kolejkach, 

nie zawsze też lekarz jest w ośrodku w  godzinach, w których powinien być. 

Usłyszeliśmy, ze strony lekarza, że ponosi b. wysokie koszty związane z wynajmem 

pomieszczeń.  Na nasze zapytanie czy pan doktor zamierza zatrudnić więcej lekarzy 

usłyszeliśmy , że ciężko jest kogoś znaleźć.  

Po spotkaniu radni z Ożarowa mając obawy dotyczące funkcjonowania ośrodka w Ożarowie 

w dniu 22 grudnia  br wystosowali pismo aby w umowie zawrzeć klauzulę, że lekarz w 

ośrodku  w Ożarowie będzie przyjmował przez 5 dni w tygodniu . 

Pan doktor  prosił aby w umowie nie wpisywać takiego punktu. Obiecał jednak, że w 

Ożarowie lekarz będzie przyjmował przez 5 dni w tygodniu po 3,5 godziny dziennie. 

Radny Szkudlarek zaproponował aby umowę z firmą KAMED została zawarta na okres 

próbny na 3 m-ce. Pan doktor i ja wyraziłem na to zgodę. 

Ponieważ w ośrodku  znajdują się rzeczy ruchome, które użytkuje KAMED chcemy podpisać 

umowę dzierżawy. Zaproponowana stawka wynosi 100 zł plus VAT. Przed podpisaniem 

umowy chcieliśmy jednak aby pan doktor przedstawił nam arkusze inwentaryzacyjne 

znajdującego się sprzętu.  

W trakcie spotkania była  podnoszono przez p.doktora sprawa wywieszania przez Urząd 

Gminy pism w Ośrodku zdrowia.  

Pisma, które my wywieszaliśmy są to nasze wyjaśnienia w związku z nieprawdziwymi  

informacjami  i zapytaniami mieszkańców co do dalszej działalności służby zdrowia na 

terenie Gminy Mokrsko. Jako Wójt zobowiązałem się  nie wywieszać żadnych pism, a pan 

doktor nie przekazywać pacjentom  nie prawdziwych  informacji.. 
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Mimo , że umowa jest podpisana mam obawy, że z chwilą otwarcia przychodni w 

Krzyworzece przy tym stanie osobowym lekarzy pacjenci będą nadal stali w takich  samych 

kolejkach a być może i większych. Firma może również zrezygnować z prowadzenia 

działalności w filii w Ożarowie.  

W związku z tym czy nie warto byłoby zastanowić się nad podjęciem uchwały o utworzeniu 

SPZPOZ.  Powstanie drugiego  podmiotu  spowoduje konkurencję na rynku. Może poprawić 

się opieka medyczna  będzie lepsza, gdyż będzie więcej lekarzy. 

Pozostaje tylko  aspekt ekonomiczny, jeżeli odejdą pacjenci czy ośrodek w Ożarowie jest w 

stanie się utrzymać.  

Dyskusja: 

Radny Majtyka – powinniśmy się zastanowić nad tym tematem.  Za 3 m-ce pan doktor może 

powiedzieć, że rezygnuje z działalności w naszych budynkach, a otwiera  gabinet  w 

Krzyworzece i rehabilitacje przenosi do Pątnowa. Utworzenie SPZPOZ do kwestia 3 – 6  m-

cy,  wprowadzenie natomiast innej firmy  ok.1 m-ca. 

Radny Piśniak -   czy pan Wójt może odpowiedzieć co będzie z ośrodkami za 3 m-ce? 

Wójt Gminy -  tego nikt nie wie. Być może będziemy postawieni „pod ścianą”. Może 

powinniśmy podjąć dyskusję i przyjąć jakąś wersję. Może to być utworzenie SPZPOZ lub   

szukanie i prowadzenie rozmów z różnymi firmami lub ogłoszenie konkursu. 

Radny Piśniak -  jeżeli powrócimy do SPZPOZ, kto płaci r-ki za  ogrzewanie, światło itd. 

Wójt Gminy -  r-ki płaci SPZPOZ. Są pewne koszty stałe niezależnie czy będzie  

2 tysiące  pacjentów czy 4 tysiące. W Skomlinie jest SPZPOZ, który ma 1800 pacjentów i się 

utrzymuje i jeszcze spłaca kredyt zaciągnięty na spłatę długu. 

Radny Piśniak –  na spotkaniu z p.doktorem radny Majtyka wyraził się, że ośrodek zdrowia 

był remontowany z przyczyn sentymentalnych.  Uważam, że takie stwierdzenie  nie powinno 

mieć  miejsca.. 

Przychodnia o pow.155 m
2 

, którą pobudował p.Mokri w Krzyworzece kosztowała 380 tys.zł.. 

1 m
2
  budynku stawianego od podstaw  kosztuje 2.500 zł., a my remontujemy budynek w 

Ożarowie, którego  powierzchnia wynosi 100 m
2 

 za 600 tys.zł. Czy nie lepiej  i taniej byłoby 

postawić nowy budynek niż remontować stary? 

Wójt Gminy -  nie można porównywać  obu budynków. Budynek w Ożarowie ma 3 

kondygnacje, piwnice, parter i mieszkania na piętrze i o wiele większą powierzchnię zarówno 

w środku jak i na zewnatrz.. Ponadto z tego budynku  będzie możliwość podłączenia  

zasilania ciepła  do planowanej świetlicy przy OSP. 

Nie  wiemy  również  czy podany  koszt budowy przychodni w Krzyworzece obejmuje VAT 

czy nie. Ważne też jest kto wykonywał prace oraz czy na wszystkie roboty wystawione są 

faktury. 

Radny Piśniak – Ile mieszkań jest w ośrodku zdrowia w Ożarowie i czy mieszkańcy wystąpili 

o ich wykupienie   

Wójt Gminy -  mieszkań w ośrodku zdrowia w Ożarowie nie można sprzedać, ponieważ 

Starostwo dokonując darowizny przedmiotowej nieruchomości zastrzegło, że nieruchomość 

ma być  wykorzystana na cele związane z ochroną zdrowia. Nie dotrzymanie tego warunku 

skutkowałoby odwołaniem darowizny.                     

Radny Majtyka – budynek Ośrodka zdrowia w Ożarowie nie był remontowany od 35 lat. 

Obecnie wymieniona została instalacja  wodno kanalizacyjna, wymieniono okna itd. 

Przeprowadzony remont kapitalny tego budynku pozwoli, że przez 20 lat nie będzie potrzeby 

go remontować.  Ośrodek  był remontowany z własnych środków. 

Jeżeli ktoś nie rozumie i zadaje pytanie, dlaczego remontowany jest budynek ośrodka w 

Ożarowie, moja odpowiedź była, że z powodów sentymentalnych.  

Radny  Szaniec -  gdybyśmy nie przeprowadzili remontu budynku ośrodka zdrowia w 

Ożarowie i nie przystosowali go do obowiązujących przepisów, zostałby  zamknięty. 
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Radny Głąb -  po co w ogóle ta dyskusja. Umowa została podpisana na 3 miesiące. Decyzja  o 

przeprowadzeniu remontu ośrodka była podjęta za poprzedniej Rady. Pan doktor zobowiązał 

się, że lekarz w ośrodku w Ożarowie będzie przyjmował przez 5 dni w tygodniu po 3,5 

godziny, Będzie też czynił starania o zatrudnienie większej liczby lekarzy. 

Pani sołtys Czart  -  niezależnie czy budynek był remontowany z pobudek sentymentalnych 

czy innych to wydaje mi się, że powinien służyć mieszkańcom. Uważam, że wszystkie 

budynki gminne powinny służyć społeczeństwu tej gminy. 

Radna Grześlak -  nie wyobrażam sobie sytuacji,  że w Ożarowie nie ma ośrodka zdrowia. 

 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

P u n k t  9 
 

Zapytania, interpelacje i wolne wnioski 
 

 
Pan Marek Kieler – Wicestarosta  Wieluński. Dziękuje za zaproszenie. Czas pozwolił mi aby 

się z państwem spotkać. Wczoraj rozmawiałem z panem Burzyńskim odnośnie interpelacji 

zgłaszanych przez Was pod adresem Powiatu.  

Aby udrożnić studzienkę burzową  koło posesji p.Walczaka  potrzeba większego nakładu 

środków. Pan Burzyński zapewnił mnie jednak, że zostanie to zrobione w terminie 

późniejszym. 

Jeśli chodzi o odśnieżanie dróg powiatowych,  chciałbym powiedzieć, że zima w tym roku 

jest specyficzna W powiecie dróg do ośnieżania mamy dużo. Na dzień dzisiejszy na zimowe 

utrzymanie dróg wydaliśmy już 450 tys.zł. Zaczynamy działać oszczędnie. Jeżeli wydamy 

środki na odśnieżanie nie zostanie nic na naprawy. 

Nasz sprzęt na dachu ma zieloną chorągiewkę. Jeżeli zauważycie, że jedzie sprzęt  i ma 

podniesiony pług tak wysoko, że nie zgarnia śniegu, proszę  zapisać i  powiadomić  mnie 

lub.p.Burzyńskiego gdzie i której godzinie miało miejsce  zdarzenie. Proszę dzwonić na 

numer 8431450 . 

Są osoby, które wywiązują się z obowiązku i są osoby nieuczciwe. Sprzęt do odśnieżania 

powinien poruszać się z prędkością 25-30 km na godzinę. Jest określone ile kilometrów drogi 

w danym czasie zdoła odśnieżyć. 

Radny Szaniec -  wydaje mi się , że ktoś powinien te sprawy kontrolować. Przez Ożarów pług 

jeździ ale bez skutku,  koleiny są b.duże. 

Pan Marek Kieler Wicestarosta –  do odśnieżania dróg powiatowych mamy 365 km, mamy 16 

piaskarek. Nie możliwe jest aby na bieżąco kontrolować  pracę  ludzi pracujących  przy 

odśnieżaniu dróg. Są prowadzone kontrole wyrywkowe.  

Radna Gładysz – spotkałam się 3-krotnie z faktem, że przez Chotów jechał sprzęt i miał 

podniesiony pług. 

Radny Szkudlarek -  szczególnie na zakrętach dróg są duże zwały śniegu, które ograniczają 

widoczność i należałoby je usunąć. 

Mam również prośbę o interwencję w zakładzie energetycznym. Niektóre lampy nie świecą 

się już 3 m-ce, pomimo kilkakrotnego zgłaszania. 

Pan Marek Kieler  Wicestarosta – jeśli chodzi o oświetlenie  uliczne, to nie należy do 

kompetencji powiatu. Jest to kompetencja wójta. Sprawę usunięcia śniegu na skrzyżowaniach 

dróg przekażę p.Burzyńskiemu. 
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Ponieważ kończy się rok 2010, chciałem wszystkim życzyć  aby Nowy Rok 2011 był jak 

najlepszy, oraz owocnej współpracy pomiędzy Powiatem a Gminą. Życzę radnym dużo 

zdrowia i wszystkiego najlepszego w życiu zawodowym i rodzinnym. 

Przewodniczący Rady, Grzegorz Majtyka – podziękował panu Wicestaroście za udział w sesji 

i następnie złożył życzenia noworoczne. 

Radny Bil – w imieniu mieszkańców Krzyworzeki chciałem zgłosić aby w projekcie 

przebudowy drogi powiatowej Wieluń-Bolesławiec przewidzieć budowę chodników w 

Krzyworzece po stronie południowej na odcinku od szkoły do miejscowości Mokrsko. 

Byłoby połączenie z chodnikiem w Mokrsku. 

Radny Szkudlarek zgłosił interpelacje  w sprawie: 

- odśnieżania drogi gminnej przez kolonie „Granice” oraz drogi położonej przeciwległej do  

    w/w drogi prowadzącej do p.Zadwornej i Kubiak, 

- odśnieżania i posypywania piachem drogi do szkoły w Komornikach /przy plebanii/, 

- naprawy oświetlenia ulicznego w Komornikach obok posesji nr 79a, nr 58-59 oraz koło 

   sklepu spożywczego w centrum wsi. 

Radny Chwaliński  

–  ciągnik, który jeździ ze„ślepą” nie wiele  zrobi przy odśnieżaniu dróg. Moim zdaniem  

przydałoby się kupić porządny pług do ośnieżania. 

- światło uliczne świeci się obecnie całą noc. Czy  zawsze będą się tak świecić lampy? 

Wójt Gminy – lampy uliczne  przez  całą noc będą się świecić do 5 stycznia . 

Radny Szaniec Wojciech –  ja również chciałem zgłosić interpelację dotyczącą ośnieżenia 

drogi Ożarów-Morzykobyła. Szczególnie duże koleiny są na zakręcie tej drogi . Należałoby 

usunąć zalegający śnieg. 

Radny Braliński –  przy drodze Stanisław Komorniki rośnie brzoza, której gałęzie zwisają nad 

drogą. Pod naporem śniegu jeszcze bardziej się pochyliły i utrudniają przejazd. Jest to teren 

prywatny. Pan Pawlak Franciszek kilkakrotnie zwracał się do p.Urbanka o obcięcie gałęzi, ale 

bez skutku. Prosił  aby Urząd Gminy wystąpił  z pismem do p.Urbanka o obcięcie gałęzi. 

Sołtys Kmiecik – przy wjeździe do Słupska koło  posesji pana Cichonia i Gołdysa są 

postawione na chodniku  tzw.”sierżanty, które utrudniają odśnieżanie chodnika i piesi chodzą 

ulicą.  Moim zdaniem należy je usunąć. 

 
 

P u n k t  10 
 

Zamknięcie obrad sesji 
 

Przewodniczący Rady, stwierdził wyczerpanie się porządku obrad , podziękował wszystkim 

za udział w sesji, i następnie zamknął obrady III sesji Rady Gminy 

 

Na dzisiejszej sesji zostały podjęte uchwały stanowiące integralną część protokółu: 

 

Lp Nr uchwały W sprawie 

1. III/7/10 Zmian w budżecie gminy na 2010r 

2. III/18/10 Zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Słupsko na lata 

2010-2017 

3. III/9/10 Zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chotów na lata 

2007-2017 

4. III/10/10 Zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa 

MokrskoI 

5. III/11/10 Zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa 
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Mokrsko II 

6. III/12/10 Zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa 

Krzyworzeka I 

7. III/13/10 Zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa 

Krzyworzeka II 

8. III/14/10 Zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa 

Komorniki 

 

9. III/15/10 Zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa 

Ożarów 

10. III/16/10 Zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa 

Chotów 

11. III/17/10 Zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa 

Słupsko 

12. III/18/10 Zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa 

Mątewki 

13. III/19/10 Zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa 

Jasna Góra 

14. III/20/10 Zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa 

Motyl 

15. III/21/10 Zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa 

Brzeziny 

16. III/22/10 Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierzawy z 

dotychczasowym dzierżawcą 

17. III/23/10  Uzupełnienia składu osobowego komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Mokrsko 
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Na powyższym protokół zakończono i podpisano.- 

 

Protokołowała:         Przewodniczący Rady Gminy 

 

Ewa Jędrzejak                   Majtyka Grzegorz 

 

 

 

Protokół niniejszy obejmuje: 

1.Streszczenie przebiegu obrad sesji od  strony nr  1 – 

2.Podjęte uchwały od nr III/7/10 do nr III/23/10 

3.Załączniki jak niżej: 

 

Lp. Nazwa załącznika Ilość stron 

 

1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 

Miejscowości Słupsko na lata 20010-2017 wraz uzasadnieniem  plus 

POM Słupsko 

28 

2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 

Miejscowości Chotów  z uzasadnieniem plus POM Chotów 

29 

3. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady 

sołeckiej sołectwa Mokrsko I 

1 

 

4. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów rady sołeckiej 

Mokrsko I 

1 

5. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady 

sołeckiej sołectwa Krzyworzeka I 

1 

6. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady 

sołeckiej sołectwa  Krzyworzeka II 

1 

7. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady 

sołeckiej sołectwa Komorniki 

1 

8. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady 

sołeckiej sołectwa Ożarów 

1 

9. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady 

sołeckiej sołectwa Chotów 

1 

10. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady 

sołeckiej sołectwa Słupsko 

1 

11. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady 

sołeckiej sołectwa Mątewki 

1 

12. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady 

sołeckiej sołectwa Jasna Góra 

1 

13. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady 

sołeckiej sołectwa Motyl 

1 

13. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady 

sołeckiej sołectwa Brzeziny 

1 

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą 

1 

15. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Mokrsko 

1 
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