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P r o t o k ó ł    Nr V/2011 

 

z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 lutego 2011r  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 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.Strózik Teresa 

13.Szaniec Wojciech 

14.Szkudlarek Zbigniew 

15.Witkowska Małgorzata 

 

Ponadto w sesji udział wzięli: 

1.Marek Kieler - Wicestarosta Wieluński 

2.Tomasz Kącki - Wójt Gminy 

3.Małgorzata Stanek - Sekretarz Gminy 

4.Renata Nagła - Skarbnik Gminy 

5.Radosław Karczmar – radca prawny 

6.Patrycja Baranowska – Pełnomocnik ds. rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

7. Zdzisław Słowik  - sołtys sołectwa Mokrsko I 

8.Danuta Komor - sołtys sołectwa Mokrsko II 

9.Genowefa  Wolna – sołtys sołectwa Krzyworzeka II 

10.Adam Szewczyk  – sołtys sołectwa Słupsko 

11.Elżbieta Ciura - sołtys sołectwa Mątewki 

12.Grażyna Ptak - sołtys sołectwa Jasna Góra 

13.Jolanta Juszczak  – sołtys sołectwa Ożarów 

14.Agata Rzeźnik – sołtys sołectwa Brzeziny 

15.Wiesława Czart - sołtys sołectwa Chotów 

16..Stanisław Braliński – sołtys ubiegłej kadencji 

17.Stanisław Wróbel  – sołtys ubiegłej kadencji 

18.Beata Szajsner  – sołtys  ubiegłej kadencji 

 

Ogółem w obradach V sesji Rady Gminy udział wzięły 33 osoby. 
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Porządek obrad sesji : 

 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.Ustalenie porządku obrad. 

3.Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy. 

4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

5.Informacja o działalności Wójta Gminy pomiędzy sesjami. 

6.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Gminy Mokrsko. 

7.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi  

    za  2010r. 

 8.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2010r. 

 9.Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2011r. 

10.Uchwalenie  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011r. 

11.Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2011-2018. 

12. Zmiany w budżecie gminy na 2011 rok. 

13.Zapytania, interpelacje i wolne wnioski. 

14.Wręczenie podziękowań sołtysom , którzy zakończyli pracę w organach samorządu wsi 

      oraz uhonorowanie wieloletniej pracy sołtysa  sołectwa  Motyl i Brzeziny. 

15.Zamknięcie obrad   sesji. 

 

 

 

P u n k t  1 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Pan  Grzegorz Majtyka, Przewodniczący Rady – otworzył V sesję Rady Gminy, powitał 

wszystkich przybyłych i następnie stwierdził wymagane kworum 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.  

Radny Marcin Głąb  .– zaproponował punkt 12 porządku sesji  dot. zmian w  statucie gminy 

wprowadzić po punkcie 5. „Informacja  o działalności Wójta Gminy  pomiędzy sesjami” 

 

Rada Gminy  porządek obrad V sesji  z zaproponowaną zmianą przyjęła 
jednogłośnie. 
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P u n k t  3 

 

 

Przyjęcie protokołu z  IV 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 zaproponowano radnych: Teresę Strózik,  Mariana Pietras i  

Małgorzatę Witkowską. 

 

 Rada Gminy  zaproponowany skład  Komisji Uchwał i Wniosków  przyjęła 
jednogłośnie.  
 

 

P u n k t  5 

 

Informacja o działalności Wójta Gminy pomiędzy sesjami 

 

Informację przedstawił Wójt Gminy, Tomasz Kącki. /informacja w załączeniu/ 

W uzupełnieniu informacji Wójt Gminy poinformował, iż na ręce pana Przewodniczącego 

Komisji Oświaty, który w dniu  21 lutego kierował obradami wspólnych komisji, wpłynęło 

pismo od firmy KAMED, w którym nie wyraziła chęci  przedłużenia umowy na wynajem 

pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Mokrsku i Ożarowie. 

Na komisji, gdzie była omawiana sprawa  działalności służby zdrowia  w gminie, radni 

zwrócili się do mnie aby na sesji przedstawić co może dalej być z służbą zdrowia w gminie. 

Wydarzenia, które mogą się zdarzyć to: 

1.uważam, że pan doktor Mokrii otworzy  przychodnię  w Krzyworzece. Obecnie posiada 

   deklaracje kilku tysięcy pacjentów z naszej gminy /ok.4 tys./ . Jeżeli ktoś nie zrezygnuje z 

   usług Jego firmy, to  powinien znaleźć obsługę medyczną z ośrodku w Krzyworzece lub 

   Pątnowie. Firma KAMED obejmuje obszar 2 gmin. 

2.My ze swej strony musimy zrobić wszystko aby ośrodki w Mokrsku i Ożarowie zaczęły na 

    nowo funkcjonować . Są 3 możliwości: 

-  powołanie na nowo Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, 

   którego założycielem byłaby Gmina Mokrsko. W tej sprawie rozmawiałem z lekarzami. 

   Swoje zainteresowanie wyraził doktor Piotrowicz.  

- pozostaje nadal niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Może to być nowa firma, która 

   wynajmowałaby na tej samej zasadzie jak     KAMED pomieszczenie od Gminy i 

   realizowałaby świadczenia  z zakresu     opieki zdrowotnej  w zakresie nie mniejszym niż 

   sobie życzymy tj: działają  2 ośrodki w     gminie. W przypadku Ożarowa lekarz przyjmuje  

   nie mniej niż 5 godzin w tygodniu, muszą być świadczone  usługi rehabilitacyjne oraz 

   stomatologiczne.  
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   Jeśli chodzi o stomatologię pozostaje kwestia pozostaje, czy stomatologia ma być w ramach  

   tego  niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej,  czy zostaną podpisane  umowy z innymi 

   prywatnymi dentystami świadczącymi usługi w  ramach NFZ. 

   Jeśli chodzi o gabinet stomatologiczny jest już jedna oferta. Osoba, która złożyła ofertę 

   może działać indywidualnie lub starać się w wejść w skład innego niepublicznego zakładu 

   opieki zdrowotnej. 

   Na temat utworzenia niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej rozmawiałem z 4 firmami. 

   Jedna z tych firm nie jest w stanie na dzień dzisiejszy jeszcze przedstawić na piśmie 

   wszystkich danych, które nas interesują. Prosiła aby dać jej jeszcze tydzień  czasu. Będzie 

   wówczas  mogła  złożyć w miarę pełną ofertę / jakie  usługi będzie świadczyła, na jakiej 

   zasadzie,  co może się zmienić, czy pojawią się nowi lekarze itd./ 

- nasz ośrodek zdrowia staje się filią innego publicznego ośrodka zdrowia. W tej sprawie były 

   prowadzone rozmowy z Skomlinem. Dzisiaj byłem jeszcze  na rozmowach, pan Wójt nie 

  jest przeciwny, ale kierownik SPZOZ w Skomlinie stwierdził, że byłoby to dla nich zbyt 

  duże wyzwanie jeśli chodzi utrzymanie dodatkowo 2 budynków, tym bardziej, że nie 

  wiadomo ilu będzie pacjentów.  

 Państwo radni otrzymaliście informację dotyczącą zakładu opieki zdrowotnej  

tworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.  

Z punktu widzenia czasowego utworzenie SPZPOZ jest dłuższe w czasie, niż jeżeli znalazłby 

się podmiot już istniejący. 

W przypadku utworzenia SPZPOZ należałoby zwołać kolejną  sesję nadzwyczajną, na której  

należałoby podjąć uchwałę o powołaniu  samodzielnego publicznego zakładu podstawowej 

opieki zdrowotnej. Uchwała musi być opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego. Należy przyjąć że w okresie  1 m-c a może być opublikowana, zaś wejście w 

życie uchwały to kolejne 14 dni. Po tym okresie moglibyśmy ogłosić konkurs na  nowego 

dyrektora /ok.tygodnia/. Nowy kierownik dopiero mógłby podjąć starania aby ośrodki  

zarejestrować  u Wojewody i  rozpocząć rozmowy w NFZ. 

Utworzenie publicznego zakładu ma pewne zalety: jest nasz i mamy większy wpływ na jego 

działalność.  

 Otrzymaliście również informację dot. jakie należałoby podjąć działania konieczne do 

funkcjonowania ośrodków zdrowia w Mokrsku i Ożarowie. 

Dostosowanie  budynku  w Mokrsku do wymogów to kwota ponad.30 tys.zł, wyposażenie 

gabinetu rehabilitacji w sprzęt  - ok.29 tys.zł, zakup unitów  - koszt od 17.500-70 tys.zł. 

Jeśli chodzi o wyposażenie rehabilitacji pani Skarbnik twierdzi, że możemy spróbować 

jezakupić.  

Nadmienić chciałbym, że przy publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Gmina nie ma 

dochodów z czynszów,  opłaty byłyby tylko za wodę, ogrzewanie, energię. Przy 

niepublicznym  zakładzie czynsze nadal pozostają. 

Na początku może być trudno, gdyż nie wiadomo ilu będzie pacjentów. Gdybyśmy mieli 

kogoś zachęcić,  możemy przez pewien okres czasu określić mniejszy czynsz  podobnie jak 

miała firma KAMED.   

Na początku nie będzie możliwości aby zostały wynajęte wszystkie pomieszczenia. 

Rehabilitacja może ruszyć dopiero w początkiem roku przyszłego, chyba ze ktoś przyjdzie kto 

ma już kontrakt. Gabinety dentystyczne w ramach NFZ nie będą działać. Na początku może 

być firma prywatna, która będzie później starać się o kontrakt. 

 

Dyskusja: 

Radny Marcin Głąb – jaki czas potrzebuje firma prywatna, która  deklarowała się świadczyć u 

nas usługi medyczne, aby wejść i pracować. 
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Wójt Gminy – My musimy mieć budynki, które odpowiadają wymogom. Wydaje mi się , że 

firma w ciągu 2-3 miesięcy jest w stanie wszystkie sprawy załatwić. 

Na dzień dzisiejszy nie mogę powiedzieć jeszcze jaka to jest firma. Przyrzeczenia ustne mam, 

ale chciałbym mieć to na piśmie. Mogę tylko powiedzieć, ze jest to firma duża, znana na 

rynku wieluńskim. Jest to podmiot z którym uważam, że warto rozmawiać. Jest w stanie 

zapewnić nie tylko obsługę lekarzy  podstawowej opieki zdrowotnej  ale również 

specjalistów. 

Radny Arkadiusz Piśniak  - pismo z firmy KAMED, o którym wspomniał Wójt na moje ręce 

zostało skierowane  tylko dlatego, że ja prowadziłem  obrady komisji.  

Radny Szaniec -  chciałbym się zapytać  o leczenie stomatologiczne, czy za wszystkie usługi 

trzeba będzie płacić, czy  część zabiegów byłaby z dopłatą NFZ.  

Wójt Gminy -   nam powinno zależeć aby część zabiegów była finansowana z NFZ. Obecnie 

firma KAMED miała podpisany kontrakt z NFZ i część usług świadczonych było z dopłatą.  

Jeżeli byśmy chcieli mieć otwarty gabinet „ na już”, to w rachubę wchodzi tylko firma 

prywatna, która będzie pobierać opłatę za każdą usługę. 

Radny Zbigniew Szkudlarek -  czy wszystek  sprzęt, który był na wyposażeniu gabinetu 

rehabilitacyjnego zostanie zabrany przez firmę KAMED? Z informacji jaką otrzymaliśmy na 

zakup sprzętu rehabilitacyjnego w przypadku utworzenia  zakładu podstawowej opieki 

zdrowotnej musielibyśmy wydać ok.29 tys.zł. Czy cały sprzęt był dany w leasing? 

Wójt Gminy –  lizingowane  były tylko 3 sprzęty tj.2 unity stomatologiczne i USG .USG było 

spłacone przez Gminę i figuruje w inwentaryzacji, więc musi być nam oddane. Unity  są 

firmy KAMEDleasingowane. 

W okresie gdy powstała rehabilitacja, sprzęt zakupiony przez Gminę można powiedzieć, że 

był wystarczający.  Pan  doktor Mokri chcąc dalej prowadzić usługi rehabilitacyjne część 

sprzętu na pewno dokupił i teraz je zabierze.  

Aby otworzyć na nowo rehabilitację potrzebny jest sprzęt wymieniony w wykazie. Do 

wyboru pozostaje, czy nabędziemy go jako Gmina i następnie wydzierżawimy czy 

przekażemy w użytkowanie, lub nowy podmiot wyda środki na jego zakup. 

Radny Zbigniew Szkudlarek – co będzie z rehabilitacją po  31 marca. Pan doktor rehabilitację 

przenosi do Dzietrznik. W jakim okresie może powstać na nowo rehabilitacja  w gminie? 

Wójt Gminy – do końca roku nie ma rehabilitacji, ponieważ nie ma kontraktu.  Musi się 

znaleźć nowy podmiot, które podpisze kontrakt  Podobnie jest z stomatologią. 

Może się również zdarzyć, że zgłosi się osoba, która już posiada kontrakt na usługi 

rehabilitacyjne. W przypadku firmy, z którą prowadziłem rozmowy nie ma takiej możliwości. 

Rehabilitacja może powstać nie wcześniej niż w styczniu 2012. 

Mieszkańcy gminy mający skierowanie na rehabilitacje nie muszą jechać do Dzietrznik, mogą 

skorzystać z rehabilitacji w Skomlinie. 

Radny Arkadiusz Piśniak  – odczytał  pismo  pana doktor Peymana Mokrii  kierownika firmy 

KAMED skierowane do Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady -  Wójt podpisuje umowę na  najem lokali. Nie mniej jednak przy  

wcześniejszych negocjacjach z firmą KAMED uczestniczyli  radni. Intencją radnych było aby 

Firma KAMED zatrudniła więcej lekarzy. Radny Szkudlarek wystąpił z propozycją  aby 

spisać umowę na 3 m-ce. W tym okresie pan doktor miał zatrudnić dodatkowego lekarza aby 

zmniejszyć kolejki w ośrodkach. Pan doktor na taką propozycję przystał. 

Radna Grażyna Grześlak – jeżeli skierowanie będzie od doktora Mokrii, czy będzie można 

skorzystać z rehabilitacji w Skomlinie.  

Od 1 kwietnia pacjenci zarejestrowani w firmie KAMED przechodzą automatycznie do 

Krzyworzeki. 

Wójt Gminy -    z każdym skierowaniem od lekarza można się zgłosić na rehabilitacje do 

Skomlina. 
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Deklarację wypełnia pacjent, może ją wypełnić na konkretnego  lekarza. Pieniądze NFZ 

przyjdą do podmiotu, gdzie jest deklaracja złożona. Zgodnie z procedurą za pacjentem 

powinna iść jego historia choroby. Jak będzie to się okaże. 

Każdy może zrezygnować z usług danego lekarza i przejść do innego podmiotu. Nie ma 

regionalizacji  dotyczącej gminy,  powiatu a nawet województwa. NFZ płaci za deklarację,  

/podstawowa  stawka wynosi 8,08 zł  plus np.za schorzenia przewlekłe itd./. 

Na rehabilitację w ramach konkursu można wynegocjować kontrakt wart np.150 tys.zł. i w 

ramach tej kwoty może być przyjęta określona ilość pacjentów.   

Do ośrodków zdrowia przypisana jest również medycyna szkolna. Z informacji, którą 

uzyskaliśmy, medycyna szkolna jeśli chodzi o naszą Gminę prawdopodobnie firmę KAMED 

już nie interesuje. Od czerwca być może umowa zostanie wypowiedziana. Firma podjęła 

jednak  decyzję, że przejmuje medycynę szkolną w Pątnowie.  Zostalibyśmy bez podmiotu, 

który takie usługi świadczy. 

Gdy dyrektorzy szkół prosili o informację jak realizowane są działania w zakresie medycyny 

szkolnej oraz jak będą się przedstawiać  w przyszłości,  pan doktor niezbyt przychylnie się do 

tego odniósł, zwłaszcza dyrektor Hull otrzymał w tej sprawie  interesujące pismo. 

Radny Wojciech Szaniec Szaniec -   jeśli ktoś zmieni lekarza  w końcu marca,   czy pieniądze 

pójdą za pacjentem już od  1 kwietnia? Wydaje mi się , że powinniśmy podjąć kroki aby na 

nowo zaczęły działać ośrodki w Mokrsku i Ożarowie oraz powstała rehabilitacja. 

Radny  Grzegorz  Majtyka – ile razy w roku można  zmienić lekarza? 

Radny  Marcin Głąb – czy podczas rozmów z  kierownikiem POZ w Skomlinie była 

poruszana sprawa otwarcia filii  rehabilitacji w Mokrsku? 

Wójt Gminy 

-  Nie odpowiem radnemu Szańcowi na pytanie kiedy oraz  jak są liczone  i przekazywane 

pieniądze z NFZ na pacjenta. Najprawdopodobniej jest to okres miesięczny. 

- Nie odpowiem też na pytanie, ile razy w roku można zmieniać deklaracje do lekarza. 

Postaram się  dowiedzieć w NFZ.  Chciałbym, jeśli radni mają taką wolę,  za tydzień się  

spotkać i jeszcze raz porozmawiać 

Jeśli radni dziś podejmą  uchwałę o utworzeniu  samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej  musi być kolejna nadzwyczajna sesja. 

-  Nie można otworzyć rehabilitacji jeśli nie ma podmiotu. Myślę, że pan doktor miał 

świadomość wypowiadając nam umowę. Na początku nasza propozycja była aby umowa z 

firmą KAMED  zawarta została na rok. W umowie również zawarty punkt, o półrocznym 

wypowiedzeniu umowy. Stało się jednak inaczej, umowa została zawarta na 3 miesiące. 

Firma zrezygnowała z prowadzenia  dalszych  usług w Mokrsku, na co nie byliśmy  

przygotowani.   

Przy remoncie jaki był w ub.roku w ośrodku zdrowia rehabilitacji nie byliśmy w stanie  się 

podjąć. Projekt dostosowania budynku do obowiązujących przepisów jaki posiadaliśmy, na 

dzień obecny nie spełnia wymogów. Projektant w ramach termomodernizacji budynku 

ośrodka zdrowia, przygotował częściową ale niewystarczającą modyfikację pomieszczeń. W 

tym roku chcieliśmy  zakończyć  remont budynku. O tym, że rehabilitacji w Mokrsku ma nie 

być dowiedzieliśmy się gdy projektant poszedł uzgadniać jak ma ona wyglądać. 

Uważam, że rehabilitację nie będzie tak łatwo otworzyć. Musimy podjąć starania dotyczące 

dostosowania pomieszczeń  do przepisów. 

Większość pomieszczeń w Mokrsku jest dostosowana, ale Sanepid i tak musi wydać swoją 

opinię. 

Radny Zbigniew Szkudlarek – od 1 kwietnia będzie ośrodek zdrowia w Krzyworzece. Co z 

apteką? 

Wójt Gminy – na dzień dzisiejszy  sytuacja się nie zmieni. Pozostaje pytanie czy punkty 

apteczne się utrzymają.  



 7 

Radny Marcin Głąb -   radni z Krzyworzeki mogą być zadowoleni, że KAMED rozpocznie 

swoją działalność w Krzyworzece. Wydaje  mi się, że  jako Rada i pan Wójt musimy się 

zastanowić i  podjąć decyzję w jakim kierunku idziemy, czy tworzymy samodzielny 

publiczny zakład opieki zdrowotnej, czy nas na to stać? Czy wybieramy drugi wariat, 

przyjmujemy firmę z zewnątrz prywatną, która  podobnie jak firma KAMED świadczyła  

będzie dla nas usługi?  Problem jest w tym, że  prawie wszyscy mieszkańcy z Gminy mają 

złożone deklaracje  w firmie KAMED. Jeżeli  przyjdzie nowa firma do Mokrska i Ożarowa, 

to od mieszkańca zależeć będzie do kogo złoży deklarację. 

Nie jest winą Wójta czy Rady, że  na razie nie będzie lekarza w Mokrsku i w Ożarowie. Z 

pisma wyraźnie wynika, że firma KAMED nie chce dalej  wynajmować pomieszczeń i 

świadczyć usług w Mokrsku i Ożarowie. Wydaje mi się, że w tym momencie temat się 

kończy. Firma  KAMED  będzie świadczyła usługi  w ośrodku zdrowia w Krzyworzece lub w 

Pątnowie.  Firma zapewni opiekę medyczną zgodnie z złożoną deklaracją. Zapewni też 

rehabilitację w Dzietrznikach. Ponieważ bliżej jest rehabilitacja w Skomlinie,  mieszkańcy nie 

muszą jechać do Dzietrznik, mogą skorzystać z usług  innej firmy. 

Przewodniczący Rady –  wydaje mi się, że na komisji i dzisiaj na sesji było dużo powiedziane 

na temat ośrodków zdrowia. W związku z tym zamykam na ten temat    

Do tematu powrócimy gdy będziemy mieć więcej informacji.  

Radny Zbigniew Braliński – uważam, że w tej sprawie należy zwołać nadzwyczajną sesję aby 

można było  podjąć decyzje prawomocne. 

Wójt Gminy  -  myślę, że do poniedziałku będę miał już wszystkie niezbędne informacje. 

Sesja nadzwyczajna może się odbyć w poniedziałek tj.7 marca. Porządek sesji obejmowałby 1 

punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie powołania samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej . Jeżeli radni nie wyrażą woli powołania PZOZ, wówczas pozostanie II 

wersja tj. zawarcie umowy z firmą prywatną. 

 

Więcej zapytań ani uwag do przedstawionej informacji z działalności Wójta nie było. 

Rada Gminy przedstawioną informację o działalności Wójta Gminy przyjęła do 
akceptującej wiadomości. 
 

 

P u n k t  6 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Gminy Mokrsko 

 

Głos zabrał pan Radosław Karczmar – radca prawny 

Na komisji już mówiłem, że są wątpliwości prawne co do podjęcia takiej uchwały. Są opinie, 

że  uchwała jest niedopuszczalna ponieważ tryb głosowania jest uregulowany w ustawie i nie 

można głosowania imiennego wprowadzić uchwałą rady gminy. Nie mniej zdarzają się takie 

uchwały i nie zostały uchylone przez nadzór. Jak będzie u nas, to się okaże  gdy uchwała 

zostanie przesłana do organu nadzoru. Dopóki  uchwała nie będzie uchylona będzie 

obowiązywać. 

Dyskusja: 

Radny Zbigniew Szkudlarek – nikt z nas by się nie znalazł w Radzie gdyby społeczeństwo go 

nie wybrało.  Jeżeli społeczeństwo daje nam mandat zaufania, to powinno wiedzieć jak go   

radny reprezentuje. 

Moim zdaniem uchwała o imiennym głosowaniu powinna być podjęta. 

Radny Zenon Bil -  ja nie chciałbym mieć darmowej reklamy w internecie. Takim 

głosowaniem możemy radnemu zrobić krzywdę. Nie każdy z mieszkańców będzie się 

interesował jaka  była podejmowana uchwała i czym się radny kierował głosując przeciw. 
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Radny Arkadiusz Piśniak  -  podjęcie uchwały o imiennym głosowaniu to była moja 

inicjatywa. Tak jak powiedział radca prawny uchwała jest nowatorska. Moją intencją było 

wprowadzenie takiego zapisu, żebyśmy nie musieli chować za  innymi  plecami.  

Zgadzam się, że nie wszystkich  mieszkańców interesuje jak kto głosował. Ja nie boję się 

powiedzieć, jak  głosowałem w sytuacjach trudnych.  

Odnosząc się do wypowiedzi radnego Bila, jedyna krzywda jaka może się nam stać, to taka,  

że za 4 lata jeżeli ktoś będzie chciał startować w wyborach  ludzie go nie wybiorą. 

Jeżeli nas nie wybiorą to oznacza , że nie jesteśmy na tym miejscu co być powinniśmy.  

Głosując nad uchwałą niech każdy z Was zagłosuje zgodnie ze swoim sumieniem. Ja  będą 

głosował za imiennym głosowaniem ponieważ swoich decyzji się nie wstydzę. 

Radna Grażyna Grześlak -  nigdy nie wstydziłam się swojego głosu. Uważam, że imienne 

głosowanie nie jest potrzebne, dlatego że ludzie pytają nas jak głosowałam i jakie decyzje 

były podjęte. Nigdy nie wstydziłam się swoich decyzji. Uważam, że skoro tyle razy byłam 

wybrana radną, to widocznie uważali moje decyzje za słuszne. 

Radny Marcin Głąb –  mam podobne zdanie jak radna Grześlak nie wstydzę się  własnych 

decyzji. Podnoszę rękę „za” lub „przeciw”.  Czy ludzi interesuje jak radny głosował? Gdyby 

ich interesowało przyszliby na sesje, ponieważ sesje są otwarte, każdy może przyjść i 

zobaczyć jak kto głosuje. 

Radny Arkadiusz  Piśniak -  wydaje mi się, że radny sam sobie zaprzecza. Ludzie nie 

przychodzą na sesję a radny się nie wstydzi swojego głosu, czego więc się obawia ?  Ta 

uchwała jest  po to aby w internecie  można zobaczyć  jak dany radny głosował. 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie zbiorczej opinii komisji. 

Radny Arkadiusz Piśniak  -  na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 21 lutego 2011r  

Komisje Rady Gminy Mokrsko po zapoznaniu się z  projektem uchwały oraz 

przeprowadzeniu dyskusji  postanowiły wydać pozytywną opinię na temat wprowadzenia  

zmiany do statutu gminy Mokrsko dotyczącej imiennego jawnego  głosowania. 

 

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowało 4 radnych, 10 radnych było przeciw, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. 
Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do statutu gminy 
Mokrsko 
 
 

P u n k t  7  i   8 

 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu  Przeciwdziałania Alkoholizmowi za 

2010r oraz z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2010r. 

 

Głos zabrała pani Patrycja Baranowska, przedstawiła sprawozdanie z Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii za 2010r. /sprawozdanie w załączeniu/ 

Pan radny Arkadiusz Piśniak –przedstawił opinię z wspólnego posiedzenia komisji. 

Na wspólnym posiedzeniu  w dniu 21 lutego 2011r po wysłuchaniu  sprawozdań  Komisje 

postanowiły wydać pozytywną opinię na temat realizacji Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz  Gminnego Programu Przeciwdziała Narkomanii  w 

2010 roku. 

Za przyjęciem sprawozdania z realizacji Gminnego Programu  Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi  oraz z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 
2010r. głosowali wszyscy radni.   
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P u n k t  9 i 10 

 

Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2011r 

Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011r 

 

Głos zabrała pani Patrycja Baranowska – przedłożyła  projekt Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Alkoholizmowi  oraz  Gminny Program przeciwdziałania Narkomanii na 

2011r 

Radny Piśniak Arkadiusz  - przedstawił zbiorczą opinię z posiedzenia wspólnych komisji  

Na wspólnym posiedzeniu  w dniu 21.02.2011r Komisje Rady Gminy Mokrsko po 

zapoznaniu się z  projektem  uchwały i przeprowadzonej dyskusji postanowiły wydać 

pozytywną opinię na temat Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi   oraz 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani  na 2011 rok i wnioskują o ich przyjęcie. 

Dyskusja: 

Radny Szaniec -  w przedstawionej informacji  było podane , że szkolący otrzymuje  2 diety 

pracownicze. Jaka to jest kwota. 

Pani Baranowska – 2 diety pracownicze tj. kwota 46 zł i  jest dla osoby, która jest członkiem 

Gminnej Komisji Alkoholowej i bierze udział w posiedzeniu. W naszym przypadku dietę 

otrzymuje  tylko pani Stenia Spodzieja. 

Przewodniczący Rady – czy na terenie naszej Gminy występuje problem narkomanii? 

Pani Baranowska – na chwilę obecną  taki problem nie występuje. Nie mamy zgłoszeń na ten 

temat.  Z rozmów z dyrektorami nie wynika aby problem narkomanii był w szkołach. Na razie 

jest dobrze, nie dzieje się nic co mogłoby nas niepokoić. Na pewno trzeba być czujnym. 

Wójt Gminy -  Gmina Mokrsko za zgodą radnych w ubiegłej kadencji rozszerzyła zakres  

działań  związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. W szkołach pojawili 

się pedagodzy. Jest to jedno z działań, które powinno przynosić efekty. Świadczy o tym, że w 

szkołach nie ma problemu narkomani.  Rozwijamy jeszcze inne formy działań,  powstają 

świetlice na wsiach, budowane są obiekty sportowe. 

Ubywa nam środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi ponieważ coraz 

mniej jej punktów sprzedaży alkoholu w gminie. Mniejsze pieniądze  powodują, że ilość  

mini grantów jest mała. 

Radny Wojciech Szaniec -  w Dzienniku Łódzkim ostatnio czytałem, że w Białej zatrzymano 

3 osoby  sprzedające narkotyki. To tam  jest ognisko zapalne. 

Radna Małgorzata Witkowska – może wspólnie wymyślilibyśmy sposób, by nie sprzedawano 

alkoholu na zeszyt. Wiem, że prawnie jest to prawie niemożliwe. W ten sposób ktoś 

wyprowadza całkowicie pieniądze z domu. Robimy jakieś pogadanki, ale to nic  nie daje, 

jeżeli alkohol sprzedaje się na zeszyt. Wszyscy wiemy, że tak się dzieje i nic nie robimy w 

tym temacie. 

Radny Majtyka – w każdym sklepie są kasy fiskalne. Sprzedawca, które sprzedaje na zeszyt 

popełnia przestępstwo, albo  z własnej kieszeni  musi włożyć pieniądze do kasy. 

Wydaje mi się, że my nie mamy żadnego wpływu. Jest to nieformalna umowa pomiędzy 

właścicielem sklepu a kupującym. 

Wójt Gminy -  nie może być sprzedaży alkoholu na zeszyt. Prawnie nie ma takiej możliwości. 

Jeżeli ktoś wie, że tak się dzieje musi donieść na sprzedawcę. Problem polega na tym, że nikt 

nie chce być donoszącym. Być może , że ktoś kto kupuje alkohol  „na kreskę” , kupuje 

również  „na kreskę” inne produkty. Poza tym trudno komuś udowodnić.  
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Komisja jeżdżąc na kontrole informuje sprzedawców, że nie można sprzedawać alkoholu na 

zeszyt. Proza życia jest jednak inna, ktoś ryzykuje. Osoby, które czują się pokrzywdzone 

powinny same donieść taki fakt do Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi, lub do 

organów ścigania. 

Radna Małgorzata Witkowska – może nieraz warto byłoby donieść.  Jeżeli ktoś powie, że 

gdzieś sprzedaje się alkohol na zeszyt , mówi się o nim , że jest donosicielem.  Dla kogo 

robimy dobrze nie donosząc. Jesteśmy grzeczni, uprzejmi, udajemy że problemu nie ma , a 

problem jest.  

Przewodniczący Rady – jeżeli ktoś widzi, że tak jest, powinien zgłosić sprawę. 

 
Więcej głosów w dyskusji nie było, Przewodniczący poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o 

przedstawienie projektu uchwały 

 

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwały Nr V/30/11 w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 
rok oraz Nr V/31/11 w sprawie rocznego Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2011 rok 
 
 

 

P u n k t  11 

 

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2011-2018 

 

Głos zabrała pani Skarbnik Gminy. 

Od roku 2011 dokonując zmiany w budżecie gminy, które mają na celu zwiększenie deficytu 

budżetu, czyli zmniejszenie dochodów a zwiększenie wydatków,  zmiany w przychodach i 

rozchodach, jak również jeśli zmieniają się limity wydatków na przedsięwzięciach, istnieje 

również obowiązek dokonania odpowiednich zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

Proponuje się dokonać  zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 

76.126,72 na przedsięwzięciu „Szkoła z perspektywą”. Zadanie to jest również ujęte  w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej. W związku z tym należy również dokonać zmian w tym 

dokumencie. W prognozie finansowej  na rok 2011 zwiększyły się dochody i wydatki bieżące 

o kwotę 76.126,72 zł.  

Po zmianie dochody ogółem wynoszą  15.921.703,21 zł i wydatki bieżące 13 .109.037,91 zł. 

Również w poz .2e  wydatki bieżące objęte limitem, na realizacje przedsięwzięć zwiększyły 

się o 76.126,72 zł. 

Ponadto w Wykazie Przedsięwzięć limit na rok 2011 - przedsięwzięcia ogółem zwiększyły się 

o kwotę 76.126,72 zł do kwoty 449.305,91  zł, są to wydatki bieżące. /poprzednia kwota była 

373.179,19  zł/ Również  programy i projekty  zwiększają sie o taką samą kwotę. 

Dyskusja: 

Radny Marcin Głąb –  należy rozumieć , że kwota  76.126,72 miała być wydatkowana w roku 

ubiegłym, nie została wydatkowana i przeszła na rok bieżący. 

Pani Skarbnik – tak, kwota nie została wydatkowana w roku ub.i jest do wydania na rok 2011. 

 

Więcej głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący Rady poprosił Komisję Uchwał i 

Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr V/32/11 w sprawie zmian w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2011-2018. 
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P u n k t  12 

 

Zmiany w budżecie gminy na rok  2011  

 

Głos zabrała pani Skarbnik Gminy. 

Zmiany w budżecie gminy na rok 2011 dotyczą: 

1. zmian, które są dokonywane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.  

    zwiększa się w dziale 801 – Oświata i wychowanie,  dochody o 76.126,72 zł  na  realizację 

    projektu „Szkoła z perspektywą” i w ślad za tym zwiększa się również wydatki  na 

    programy  finansowane z udziałem środków unijnych o 76.126,72 zł. 

2.Zmienia się również załącznik dotyczący Dochodów i wydatków związanych z realizacja 

   zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu 

   terytorialnego: 

   - dodaje się poz.1. dział 600 - dotacje ogółem kwota 89.185,30 zł, dotyczy    pomocy 

      Powiatu Wieluńskiego zgodnie z uchwałą i zawartą umową podpisaną w roku  ubiegłym 

      na „schetynówkę.  

  - w poz.ostatniej załącznika zmienia się kwota. Obecna kwota to 1.006,000 zł i dotyczy 

     dotacji z tytułu zwrotu 75% kosztów kwalifikowanych z zadania „Bursztynowy Szlak”. 

     W poprzednim załączniku te kwoty były wpisane  razem. 

 

Dyskusja: 

Radny Arkadiusz Piśniak –  chciałem zabrać głos  nie do zmian w budżecie, ale dotyczący 

spraw finansowych. Na moje ręce wpłynęło 2 pisma od dyrektorów szkół w Mokrsku w 

sprawie: 

1.umożliwienia nauki języka angielskiego od roku szkolnego 2011-2012 w grupach 

   przedszkolnych objętych obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, 

2.Dwie nauczycielki z Zespołu Szkół i Przedszkola w Mokrsku tj.p.Karoliny Świątek – 

   pedagog szkolny  i p.Małgorzata Stefaniak  ze Szkoły Podstawowej  uczestniczą w 

   ogólnopolskim projekcie ”Szkoła bez przemocy” i proszą  o zapłatę delegacji za   udział w 

   szkoleniu. Jest to kwota ok.1000 zł 

Więcej głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie projektu 

uchwały. 

 

Rada Gminy Mokrsko podjęła jednogłośnie uchwałę Nr V/33/11 w sprawie zmian w 
budżecie gminy na 2011 rok. 

 

 

 

P u n k t   13 

 

Zapytania , interpelacje  i wolne wnioski 

 

 

Przewodniczący Rady – wpłynął do mnie  dzisiaj  wniosek od sołtysów  o przyznanie 

wynagrodzenia  za dostarczanie decyzji  podatkowych. / treść wniosku została odczytana/. 

Pani Czart, sołtys z Chotowa -  Inne Urzędy Gmin płacą sołtysom za dostarczanie  decyzji 

/nakazów/. Sołtysi są przy roznoszeniu  nakazów narażeni  na niebezpieczeństwo. Jest  okres 

zimowy,  jest mróz , ślisko. Do niektórych osób trzeba dojść  kilka razy, ponieważ domy są 
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zamknięte. W związku z tym mam prośbę aby  na ile Gminę stać przyznać sołtysom 

wynagrodzenie za dostarczanie decyzji /nakazów/ podatkowych. Sołtysi dali swoją  

propozycję.  Wiem, że kiedyś pracownicy Urzędu Gminy  roznosili nakazy i mieli za to 

płacone. Wycofano się z tego. Dlaczego sołtysi mają roznosić decyzje za darmo? 

Wójt Gminy – chciałbym usłyszeć, w których Urzędach Gmin sołtysi otrzymują 

wynagrodzenie za dostarczenie nakazów? 

Pan Szkudlarek Zbigniew – sołtys z Komornik  W gminie Wieluń sołtysi / z Turowa i 

Kurowa/ otrzymują wynagrodzenie za dostarczanie nakazów.  

Wójt Gminy – Jest to nieprawdą. Był  okres, że zgodnie z ustawą osobom roznoszącym  

nakazy  można było przyznać  wynagrodzenie. Miało to miejsce jeszcze za poprzedniego 

Wójta. Podjął on decyzję, że roznoszą nakazy pracownicy Urzędu Gminy. Ustawa uległa 

zmianie i nie było już opłaty za dostarczanie nakazów.  

Ja nie słyszałem aby w powiecie wieluńskim sołtysi otrzymywali wynagrodzenie za 

roznoszenia nakazów podatkowych. 

Do rozniesienia jest 1800 nakazów x 2,5 zł daje kwotę 4.500 zł.. 

Pan Zbigniew Szkudalrek , sołtys  -   pan Wójt jest w błędzie. Ja p.Wójtowi udowodnię, że w 

Kurowie i Turowie sołtysi mają płacone  za roznoszenie nakazów. 

Urzędnik jeśli gdziekolwiek wyjedzie ma  zapłaconą delegację. Ja muszę chodzić 3 dni aby 

roznieść nakazy.  Dostarczenie nakazów jest za potwierdzeniem odbioru. Jeżeli danej osoby 

nie ma w domu,  muszę 2 lub 3 razy przyjść. Uważam, że stawka 2,50 zł nie jest 

wygórowana. 

Radny  Marek Mielczarek  

-  jeżeli zakłady  zaprzestają działalności gospodarczej, mam na myśli cegielnie, płacą 

podatek, czy pan Wójt stosuje jakieś ulgi? 

- 3 kwietnia są wybory do Izb Rolniczych. Mamy swojego przedstawiciela radnego 

Szkudlarka. Proponowałbym aby  na następnej sesji złożył on sprawozdanie ze swojej 

działalności  w okresie 4 lat. 

Wójt Gminy  

- wynagrodzenia dla sołtysów wypłacane jest w formie inkasa. Jest to wynagrodzenie 

dotyczące ich działalności  w zakresie  poboru  podatków.  Sołtysi, którzy z tego tytułu mają 

b.niskie  dochody,  na koniec roku mają wyrównanie. Wynagrodzenie nie może być niższe niż 

600 zł. 

- Gmina może  w każdym czasie  zaniechać poboru podatku. Nie oznacza to, że wyzbywa się 

dochodów. Podatek może być umorzony w przypadku zaległości.  Podatnik  musi podanie o 

umorzenie zaległości umotywować np. trudnościami finansowymi. Może  również zwrócić 

się o rozłożenie podatku na raty. Najczęściej umarzane są odsetki. 

Radny Marek Mielczarek – cegielnie znajdujące się na naszym terenie zaprzestały 

działalności , czy zobowiązane są do zapłacenia  podatku? 

Wójt Gminy -  Tak, ponieważ jest to podatek od nieruchomości. Jeżeli zostanie 

wyrejestrowana działalność pozostaje podatek od gruntu  i od obszaru który jest związany z  

istnieniem firmy. Nie ma  takiej możliwości , aby podatek nie był naliczony.   Może powstać 

zaległość, która może być rozłożona na raty lub umorzona w jakiejś części.  

Radny Zbigniew Szkudlarek -  mam uwagę do odpowiedzi jaką otrzymałem na interpelację 

zgłoszoną na ostatniej sesji. Ja pytałem się, kto pozwolił  i kto zrobił wjazd od strony 

zachodniej na żwirownię w Komornikach, czy Urząd Gminy  czy pan Zadworny.   

Pani  sołtys Teresa Strózik -  nawiązała do sprawy wynagrodzenia sołtysów. Pan Wójt 

powiedział , że sołtysi mają prowizję od podatku. Wynagrodzenia naliczane jest od podatku 

zapłaconego u sołtysa, a bardzo dużo rolników płaci podatek w Urzędzie Gminy. U sołtysa 

płaci połowa rolników.  
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Pani  sołtys  Elżbieta Ciura -  chciałam złożyć wniosek do Powiatu o pogłębienie rowów 

przydrożnych  oraz udrożnienie przepustów  przy drodze powiatowej  na Mątewkach. 

Radny Grzegorz Majtyka – ja również chciałem złożyć interpelację  pod adresem Powiatu tj. 

wyczyszczenie rowu przy drodze krajowej od Morzykobyły w stronę Popowic. Rów jest nie 

wyczyszczony i woda zalewa pola. 

Pani  sołtys Danuta Komor -   chciałam zgłosić  naprawę drogi powiatowej  od Krzyworzeki 

do kościoła w Mokrsku.  Jest tak dużo dziur a najwięcej koło sołtysa, że kamienie uderzają 

nawet w tablicę  ogłoszeniową. Widać już uszkodzenia. 

Radna Małgorzata Witkowska  

– są zamulone studzienki  kanalizacji burzowej  przy drodze powiatowej w Mokrsku. Nie 

wiem kiedy były czyszczone? Woda podchodzi prawie pod sam wierzch. 

-  w Mokrsku  na zakręcie drogi do Ożarowa na studzience kanalizacji burzowej nie ma 

pokrywy. Została przesunięta, można wpaść do studzienki.  Należy założyć pokrywę,  a 

najlepiej  taką, która nie będzie wystawała ponad chodnik. 

Pan sołtys  Adam Szewczyk  

- kończy się zima, prosiłbym o naprawienie drogi na Mamzerówkę, wywiezienie jej 

tłuczniem. Tłuczeń na drogę powinien być nawożony zaraz po okresie zimy, gdy grunt jest 

jeszcze niestabilny. Nawiezienie kamienia  w tym czasie spowoduje zakleszczenie się  

materiału i może zapobiegnie wybijaniu się kamieni do rowu.  Spróbujmy naprawić drogę  

inną technologią. 

- w internecie jest Plan Odnowy Miejscowości  Słupsko. Na stronie 4 jest  wymieniony tylko 

przysiółek Mamzerówka. Chciałbym, by historia wsi Słupsko była poprawnie napisana i 

opisane wszystko co się dzieje. Również aby  harmonogram finansowy  był aktualny. 

- chciałbym  prosić o udostępnienie domeny internetowej  by założyć stronę www.Słupsko.pl 

podobnie jak jest  www.Mokrsko.pl oraz przydzielenie meila dla sołtysa by mieszkańcy mogli 

się  ze mną  kontaktować, a ja później z Urzędem Gminy. 

Wójt Gminy – mam prośbę aby pan sołtys wspólnie z Radą Sołecką zaproponował jakie 

zmiany należałoby nanieść do Planu. Zmiany do POM  uchwala zebranie wiejskie a następnie 

zatwierdza uchwałą Rada Gminy. 

POM-y zmieniamy najczęściej  wtedy, kiedy jest ku temu konieczność. Jeżeli chcecie zrobić   

wcześniej proszę o przygotowanie zmian. 

Sołtys Adam Szewczyk – w okresie gdy były wybory Wójta był wydrukowany POM. Był on  

trochę inny niż jest w internecie, czyli były już zmiany a nie zostały naniesione. 

Wójt Gminy – POM-y są załącznikiem do każdej uchwały. Można przejrzeć każdą uchwałę w 

sprawie zmian  i zobaczyć jaki jest ostateczny Plan. Być może  zamieszczony na stronie 

internetowej nie jest  ostatnim jaki był uchwalany.  

Radny Marcin  Głąb – mam pytanie dotyczące strony internetowej – domeny dla sołectw. Z 

jakich funduszy będzie pokrywane założenie  domeny.   

Jako Prezes OSP Krzyworzeka założyłem domenę dla OSP. Na razie płacimy za założenie 

strony z własnych środków.  Gdyby  był udostępniony gminny serwer  dla  organizacji 

społecznych takich jak OSP, rozwiązałoby to  nam wiele spraw. 

Przez pierwszy rok za założenie  opłata wynosi 1 zł., a później opłata roczna wynosi 140 zł 

plus opłata roczna 100 zł za miejsce na dysku. Można  zrobić subdomeny, które są darmowe. 

Przewodniczący Rady – uważam, że inne miejscowości również chciałyby mieć stronę  

internetową. 

Radny Wojciech Szaniec -  czy było wystosowane pismo do Wójta z Pątnowa  jeśli chodzi o 

założenie oświetlenia na Morzykobyle. 

Wójt Gminy – pismo do Wójta  z Gminy Pątnów było wysłane. Również zostało wysłane 

pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych. z zapytaniem czy jest planowana 

przebudowa drogi na tym odcinku. Czekamy na odpowiedź. Rozmawiałem trzykrotnie z 

http://www.słupsko.pl/
http://www.mokrsko.pl/
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p.Orłem, na razie nie ma decyzji odnośnie przebudowy  tego fragmentu  drogi. Jeśli nie 

będzie przebudowy drogi,  wykonanie innych spraw nie ma sensu. Trudno jest przewidzieć 

jak przebudować linię energetyczną.  Przebudowa drogi rozwiązałaby również  problem  

rowów. 

Radny Wojciech  Szaniec -  zgłosiło się do mnie 2 rolników, który mówili, że Agencja Rynku 

Rolnego w trakcie kontroli  żądała od nich  między  innymi rachunków za  wywóz ścieków.  

Jeżeli  przy następnej kontroli, nie będą mogli okazać się rachunkami za wywóz ścieków 

zostanie im wstrzymana dotacja.  

Chciałbym przypomnieć, że naszym priorytetem miała być budowa kanalizacji i budowa 

dróg..  

Czytałem w Dzienniku Łódzkim, że Gmina Skomlin złożyła wniosek na budowę 17 km 

kanalizacji  i będą zaczynać budowę.  U nas dochodzą coraz to nowe inwestycje. Budowa 

kanalizacji  ciągnie się już 12 lat i nie wiem czy  za  następne 10 lat  z kanalizujemy naszą 

Gminę. Proponowałbym inne inwestycje  odłożyć, a zająć się budową kanalizacji i drogami. 

Na zebraniu wiejskim, dużo było głosów na temat dróg. Pozwoliłem sobie objechać nasze 

drogi.  Niektóre z nich są w okropnym stanie jak np. droga na Banasie. Mieszkańcy po takiej 

drodze  codzienne jeżdżą do pracy, dowożą dzieci do przedszkola czy szkoły.  

Proponowałbym zobaczyć  po jakich drogach ludzie jeżdżą.  Jadąc przez Towarzystwo w 

kierunku  szkoły myślałem, że nie przejadę  autem.. W Ożarowie dróg jest b.dużo.  

Powinniśmy się zastanowić i dać priorytet dla budowy kanalizacji  i dróg. 

Wójt Gminy -  na sesjach czy komisjach radni  zgłaszają ciągle nowe zadania, które powinny 

być priorytetem.  

Wiele  spraw zależy od tego co było kiedyś zrobione. Niektóre Gminy zaczynały budowę 

kanalizacji  w tym samym okresie co my,  np. w Gminie Łubnice  i już  mają prawie 

wszystkie przysiółki  skanalizowane.  Obecnie zaczynają budować drogi asfaltowe i chodniki. 

U nas przez pewien okres była przerwa w budowie kanalizacji. To co było możliwe 

wykorzystaliśmy. Składając wniosek na budowę kanalizacji w Mokrsku, nie  było nas stać   

finansowo na większy zakres zadania, dlatego Korea nie została ujęta.  

Obecnie przygotowujemy wniosek wart 10 mln zł. Zgodnie z naszymi  możliwościami 

budżetowymi  jego realizację musimy rozłożyć  na 4 lata tj. 2011-2014. 

Gdybyśmy skupili się tylko na kanalizacji,  być może bylibyśmy dalej. Źródła 

dofinansowania  inne niż własne środki i WFOŚiGW,   pojawiły się do tej pory tylko 2 razy 

tj. raz RPO i raz PROW. Obecnie jest nabór wniosków do PROW. 

Radny Zenon  Bil -  popieram  wypowiedź radnego Szańca. Ogólnie z naszymi drogami jest  

marnie.  Na początku  naszej kadencji jako priorytet postawiliśmy sobie budowę kanalizacji 

oraz dróg i  obecnie ośrodki zdrowia. Obecnie wszyscy radni zaczynają „skubać budżet jak 

kurę”.  Wydaje mi się, że pewne zadania mogłyby poczekać. 

Powinniśmy  robić drogi nie tylko gdzie ludzie mieszkają, ale również dojazdowe do pól, 

które są bardzo w złym stanie a co roku będzie jeszcze gorzej. Od kilu lat  nie było nic 

robione na drogach dojazdowych do pól. Rolnicy płacą podatki i chcą  by mogli   dojechać na 

pole. Do  konia  i woza konnego wydaje mi się, że już nie wrócimy.  

Pan Marek Kieler, Wicestarosta  

Powitał wszystkich zgromadzonych na sali, podziękował Przewodniczącemu za  

umożliwienie zabrania głosu. 

Są 2 inwestycje na terenie gminy Mokrsko, realizowane wspólnie z powiatem tj. inwestycja 

realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w miejscowości 

Chotów  oraz   w miejscowości Ożarów.  Koszt zadania w Chotowie po przetargu wynosi 

1.700 tys.zł. Są duże oszczędności  poprzetargowe. Koszt całego zadania przed przetargiem 

opiewał na kwotę 5.800 tys.zł.  Przetarg był ogłoszony w odpowiednim czasie, zimą, gdy 



 15 

firmy szukają pracy, stąd tak niska cena ofertowa.  Przetarg wygrała firma POLDRÓK z 

Oleśnicy, filia Kamionka. 

 Będąc przy głosie  chciałbym poinformować, że cały czas trwają prace związane z 

przebudową szpitala. Będą wykonywane  prace związane z przebudową sali operacyjnej. 

Został ogłoszony przetarg. Wizerunek naszego szpitala zmienia się na lepsze. Jest 

wyposażany w nowoczesny sprzęt, pomieszczenia spełniają standardy stawiane przez NFZ. 

 Wnioski radnych dotyczące  naprawy dróg, studzienek będą wykonywane w ramach 

napraw bieżących  w miarę możliwości finansowych i kadrowych, gdy warunki  

atmosferyczne pozwolą. Mamy trudności kadrowe. Przy pracach na drogach posiłkowaliśmy 

się ludźmi z  Urzędu Pracy w ramach robót publicznych. Obecnie środków jest mniej, a na 

zatrudnienie dodatkowych osób nas nie stać.  

Obecnie  na drogach powiatowych są wykonywane prace polegające na  usuwaniu drzew, 

wycinka zakrzaczeń i udrażnianiu rowów. 

W gminie Mokrsku jeśli chodzi o rowy  nie jest źle. Na ostatniej sesji Rady Powiatu  dużo 

dyskutowano na temat odwodnienia rowów przydrożnych . Z rowami jest pewien problem,  są 

urządzenia obce, które nie są związane z infrastrukturą drogową / kable telefoniczne, 

energetyczne, płoty są w granicach.  Poza tym główną przeszkodą jest, że nie ma gdzie wody 

odprowadzić, ponieważ rowy melioracyjne mają dno wyższe od rowów przydrożnych. 

Najpierw muszą być wyczyszczone rowy melioracyjne.  

Przygotowujemy się do  wykonywania utrwaleń powierzchniowych na drogach, czyli 

skrapianie emulsją. Jest to najtańszy sposób naprawiania / ratowania/ dróg/. Na kładzenie 

dużych ilości dywaników asfaltowych dróg Powiatu nie stać. 

Monitorowałem jak wyglądają drogi w  sąsiednich powiatach i muszę powiedzieć, że u nas 

jest źle, ale u nich jest tragedia. Mają te same problemy finansowe, co nasze Starostwo, 

odnośnie finansowania dróg.  

Jestem Wicestarostom  2 miesiące i według mojej oceny nie wszystkie  drogi powiatowe są 

zgodne z definicją o drogach powiatowych. Wielu dróg powinno być drogami gminnymi. 

Dróg powiatowych jest 365 km. Droga powiatowa jest to taka droga, która łączy siedzibę 

Gminy z siedzibą powiatu. Dla przykładu droga Chotów –Mokrsko o dł.2 km nie powinna 

być drogą powiatową. Według mnie powinna być drogą gminną. 

Radny Szaniec -  jak długo mieszkańcy gminy będą omijać odcinek drogi od Gaszyna do 

Wielunia. 

Wicestarosta – wykonawca zobowiązał  się wykonać drogę do 30 maja br. 

Radna Gładysz -   na jaką kwotę zamknął się przetarg na drogę w Chotowie? 

 Pan Wicestarosta -  najniższa oferta została złożona na kwotę 1699 tys.zł. 

Radna Gładysz – pani sołtys z Mątewek zgłaszała sprawę pogłębienia rówow przy drodze 

powiatowej.  Ja również chciałam zgłosić, wyczyszczenie rowu  za Chotowem w kierunku 

Mątewek. Oczyszczona została Olszyna i woda będzie może schodzić  Przy okazji chciałam 

podziękować panu Staroście i Panu Wójtowi , że droga przez Chotów będzie zrobiona. 

Kiedy zaczną się roboty na tej drodze? 

Pan Wicestarosta – umowa jest podpisana. Przekazanie placu budowy ma nastąpić do 30 

kwietnia 2011r, a zakończenie prac 30 września br. 

Radny Szkudlarek – pan Starosta wspomniał o wycinaniu drzew i krzewów  przy drodze 

Wieluń-Bolesławiec. Wnioskowałbym o rozszerzenie prac na sąsiednie miejscowości tj.  

Zmyślonę /na zakręcie / i przez Komorniki. 

Pan Wicestarosta – z panem  Burzyńskim Kierownikiem RDP objechaliśmy wszystkie drogi 

powiatowe. Wytypowaliśmy drogi, na  których prace  należy wykonać w pierwszej 

kolejności. Kolejno prace będą wykonywane na innych drogach . Na pewno o Komornikach 

nie zapomnimy. 
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 Będąc przy głosie chciałem poinformować, że 25 marca w Muzeum Ziemi 

Wieluńskiej będzie organizowana wystawa  pt. Historia sportu Ziemi Wieluńskiej. Jeżeli ktoś 

z Państwa  posiada jakieś dokumenty, pamiątki z okresu kiedy zaczęły na naszym terenie 

działać kluby sportowe, to prosiłbym zgłaszać takie informacje do mnie lub bezpośrednio do 

Dyrektora Muzeum. Po zakończeniu wystawy pamiątki zostaną zwrócone. 

Będzie  wydana publikacja dotycząca sportu na Ziemi Wieluńskiej, w której  wydaniu 

uczestniczy Starostwo. 

Radny Szaniec  -  jest droga pomiędzy dawnym młynem a p.Garygą, naprzeciwko Lasku. Z 

drogi gminnej woda wypływa na drogę powiatową. Dobrze , że do tej pory nic się nie stało. 

Należałoby coś w tej sprawie zrobić. 

Przewodniczący Rady 

Na wszystkich zebraniach wiejskich była omawiana sprawa powołania spółki wodnej. Na 

każdym zebraniu prawie wszyscy mieszkańcy jednogłośnie przegłosowali składkę 

członkowska w wysokości 10 zł od 1 ha fizycznego.  

W okresie około 2 tygodni ma odbyć się Walny Zjazd delegatów. 

 

Sołtysi wspólnie z radnymi i p.Wójtem ustalili  termin walnego zebrania na dzień 21 
marca na godz.15.oo. Zaproszenia do delegatów wyśle Urząd Gminy 
 

 

 

 

P u n  k t  14 

 

Wręczenie podziękowań sołtysom , którzy zakończyli pracę  

w organach samorządu wsi  oraz uhonorowanie wieloletniej pracy  

sołtysa  sołectwa  Motyl i Brzeziny 

 

Przewodniczący Rady – w okresie od  1- 18 lutego br odbyły się zebrania sprawozdawczo-

wyborcze do organów samorządu wsi. W 5 sołectwach dotychczasowi sołtysi zrezygnowali z 

pełnienia dalszej funkcji sołtysa. Są to: 

- Braliński Stanisław , sołtys sołectwa Motyl w latach 1964-2011r. Funkcje sołtysa pełnił 

    przez 49 lat. 

- pan Wróbel Stanisław, sołtys sołectwa Brzeziny w latach 1972-2011. Funkcję sołtysa pełnił 

   przez 39 lat. 

- pan Kmiecik Jan , sołtys sołectwa Słupsko w latach 1995-2011. Funkcję sołtysa pełnił przez 

  16 lat.. 

- pani Szajsner Beata , sołtys sołectwa Krzyworzeka II w minionej kadencji. /2007-2011/  

- pan Juszczak Jan, sołtys sołectwa Ożarów, który pełnił funkcję sołtysa przez 20 lat z 

   przerwami.. 

Wójt Gminy   -  Szanowni Państwo,  wśród sołtysów mamy jubilatów, którzy służyli na rzecz 

naszej społeczności więcej niż 30 lat. Myślę, że dla ich zasług dzisiaj  ta skromna uroczystość 

jest nieodzowna. 

Następnie pan Wójt przedstawił krótką charakterystykę działalności sołtysów tj. p.Stanisława 

Wróbla i p. Stanisława Bralińskiego.  

W związku z zakończeniem pełnienia funkcji sołtysa, złożył jubilatom oraz wszystkim 

ustępującym sołtysom wyrazy uznania i szacunku  Podziękował za pracę na rzecz Gminy 

Mokrsko oraz dla dobra lokalnego środowiska, troskę o rozwój gospodarczy i o godne 

warunki życia mieszkańców. Życzył wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym. 

Na potwierdzenie zostały wszystkim wręczone podziękowania. 
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Pan Wicestarosta -  proszę szanownych   jubilatów o przyjęcie gratulacji  i podziękowań za 

społecznikowską pracę sołtysa. Rezygnacja z funkcji sołtysa, nie oznacza, że od pracy   

uciekniecie. Swoim doświadczeniem i mądrością z pewnością  pomożecie swoim następcom  

Życzę Wam  dużo zdrowia i spełnienia wszelkich zamierzeń, które sobie zaplanowaliście. W 

dowód uznania  pragnę wręczyć listy gratulacyjne. 

Następnie wszyscy zebrani  szanownym jubilatom odśpiewali 100 lat i wypili za ich zdrowie 

lampkę szampana . 

 

P u n k t  15 

 

Zakończenie obrad sesji 

 

Przewodniczący Rady, stwierdził wyczerpanie się porządku obrad , podziękował wszystkim 

za udział i następnie zamknął obrady V sesji Rady Gminy Mokrsko. 

 

Na dzisiejszej sesji zostały podjęte następujące uchwały stanowiące integralną część 

protokółu: 

 

Lp. Nr uchwały w sprawie: 

1. V/30/11 Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2011 rok 

2. V/31/11 Rocznego Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 

2011 rok 

3. V/32/11 Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokrsko na 

lata 2011-2018 

4. V/33/11 Zmian w budżecie gminy Mokrsko na rok 2011 
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Na tym protokół zakończono i podpisano.- 

 

 

Protokółowała:                Przewodniczący Rady Gminy  

 

Ewa Jędrzejak              Grzegorz Majtyka 

 

 

Protokół niniejszy obejmuje: 

1.Streszczenie przebiegu obrad sesji od strony 1 – 17 

2.Podjęte uchwały od nr V/30/11 – V/33/11 

3.Załączniki jak niżej: 

 

Lp. Treść załącznika 

 

Ilość stron 

1. Informacja o działalności Wójta Gminy   
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