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P R O T O K O Ł NR VI/11 

 

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mokrsko  odbytej w dniu  7 marca 2011r w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy -  

Grzegorza Majtyki 

 

 

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.Tomasz Kącki - Wójt Gminy 

2.Małgorzata Stanek - Sekretarz Gminy 

3.Renata Nagła - Skarbnik Gminy 

4.Radosław Karczmar – radca prawny 

6.Beata Marczak – Kierownik Referatu  Funduszy, Zamówień Publicznych Działalności 

                                  Gospodarczej i Spraw Społecznych w UG 

7.Mariola Cichla - Kierownik USC 

8. Zdzisław Słowik  - sołtys sołectwa Mokrsko I 

8.Danuta Komor - sołtys sołectwa Mokrsko II 

9.Genowefa  Wolna – sołtys sołectwa Krzyworzeka II 

10.Elżbieta Ciura - sołtys sołectwa Mątewki 

11.Jolanta Juszczak  – sołtys sołectwa Ożarów 

12.Agata Rzeźnik – sołtys sołectwa Brzeziny 

13.Wiesława Czart - sołtys sołectwa Chotów 

14. Rybczynski Zbigniew – Dziennikarz Dziennika Łódzkiego 

 

Ogółem w obradach VI sesji udział wzięło 29 osób. 

 

 



 2 

 

Porządek obrad sesji 

 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

2.Ustalenie porządku obrad 

3.Dyskusja na temat sytuacji w służbie zdrowia 

4.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samodzielnego publicznego zakładu opieki 

   zdrowotnej 

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r 

6.Zamknięcie obrad sesji. 

 

 

 

P u n k t  1 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

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

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

Zanim przystąpiono do omawiania porządku sesji, Przewodniczący Rady wszystkim paniom z 

okazji zbliżającego się Dnia Kobiet złożył życzenia zdrowia, pomyślności, spełnienia 

wszystkich marzeń, miłej współpracy. Wszystkie panie otrzymały kwiaty.  

Do życzeń przyłączył się również Wójt Gminy. 

 

 

P u n k t  2 

 

Ustalenie porządku obrad sesji 

 

Przewodniczący Rady poinformował iż dzisiejsza nadzwyczajna sesja zwołana jest na 

wniosek Wójta Gminy z dnia 28 lutego 2011r. /treść wniosku została odczytana/. 

Następnie zwrócił się z zapytaniem czy do porządku sesji przedstawionego we wniosku są 

uwagi. 

 

Do porządku obrad sesji zawartym we wniosku Wójta o zwołaniu nadzwyczajnej sesji 
nie wniesiono uwag. Został przyjęty bez zmian. 
 

 

P u n k t 3 

 

Dyskusja na temat sytuacji w służbie zdrowia 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy -  do Rady Gminy oraz Wójta Gminy Mokrsko wpłynęły 

pisma: 

-  Kierownika Przychodni Lekarzy Specjalistów „SANMED” spółka jawna w Wieluniu w 

    sprawie oferty zorganizowania podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Gminy Mokrsko. 

    /treść pisma została odczytana/ 

-  lekarza medycyny Romana Piotrowicza w sprawie podjęcia działalności lekarskiej na rzecz 

    mieszkańców Gminy.  
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Pan doktor Piotrowicz byłby zainteresowany podjęcia się opieki lekarskiej w przypadku 

powołania Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej,   natomiast   SANMED  jest to firma  

prywatna, która świadczyłaby usługi  medyczne na podstawie umowy zawartej z Wójtem 

Gminy. 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zapewnienie opieki lekarskiej mieszkańcom jest to 

zadanie własne Gminy. Musimy się dzisiaj zdecydować, w która stronę pójdziemy, czy 

powołujemy publiczny zakład opieki zdrowotnej czy  upoważniamy Wójta do zawarcia 

umowy z prywatnym podmiotem tj. PLS „SANMED” w Wieluniu. 

Dyskusja: 

Radna Grażyna Grześlak –  oferta doktora Piotrowicza  nie zawiera  bliższych danych  

dotyczących zakresu świadczonych usług. 

Przewodniczący Rady -   jak wcześniej mówiłem doktor Piotrowicz jest skłonny wziąć udział 

w konkursie na dyrektora ośrodka w przypadku  utworzenia  samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej. 

Wójt Gminy  -  niezależnie czy powstanie publiczny zakład opieki zdrowotnej czy  

niepubliczny naszym celem jest, aby na terenie gminy działały 2 ośrodki zdrowia tj. w 

Mokrsku i Ożarowie,  w obu ośrodkach  były gabinety dentystyczne  z kontraktem 

podpisanym  z NFZ oraz aby był gabinet rehabilitacyjny w Mokrsku. Dobrze byłoby aby było 

więcej lekarzy.  

To my określamy co byśmy chcieli mieć. W pierwszym okresie  powstania SPZOZ,   zakład 

może być ograniczony możliwościami finansowymi. Musi być kierownik zakładu, który po 

wyborze w konkursie  podejmie działania aby placówkę stworzyć. 

Jeżeli  wola radnych byłaby aby utworzyć SPZOZ, a nie byłoby osoby chętnej, która 

przystąpiłaby  do konkursu , sprawa przeciągnęłaby się w czasie. 

Radny Marek Mielczarek -  byłem jednym z nielicznych radnych, który był  przy 

przekształceniu  struktur ośrodka zdrowia tj. publicznego zakładu opieki zdrowotnej  w 

niepubliczny zakład. Po upływie 7 lat moje argumenty są następujące: 

- po stronie plusów,  pan Wójt i społeczna rada mają większy wpływ na działalność ośrodka, 

- po stronie minusów,  przemawiają względy ekonomiczne. 

Przy SPZOZ i zadeklarowanych 2000 pacjentów Gmina musiałaby dopłacić. Otrzymaliśmy w 

materiałach informację dotyczącą miesięcznej   refundacji NFZ dla placówek SPZOZ i 

wydaje mi się w niektórych pozycjach kwoty są zawyżone, np. 

- poz.3 położna, liczba zarejestrowanych pacjentów 1500 na ogólną liczbę 2000. Moim 

  zdaniem   przyjęta liczba  jest za wysoka. Uważam, że  1000 osób to byłoby już i tak dużo.  

-  poz.1 lekarz, stawka podstawowa jest od 8,08 zł od 1 osoby zadeklarowanej.  Może być 

   zwiększona  dodatkowo o współczynnik w zależności od wieku, udzielonej porady itd . 

   Średnio można przyjąć stawkę 13 zł na pacjenta, a najbardziej realna byłaby stawka 10 zł. 

Moim zdaniem  należałoby przyjąć refundacje dla lekarza  poz  20.000zł i położnej 1000 zł. 

W końcowych rozrachunku suma się zmniejszy , ok.40 tys.zł. 

Ja  w tym temacie wstrzymam się od głosu, ale gdyby przełożyć na język sportowy  

wskazałbym remiz ze wskazaniem na  NZOZ. 

Przewodniczący  Rady – prosiłbym o wypowiedzenie się radnych, czy zlecamy usługi firmie 

SANMED czy powołujemy SPZOZ. 

Radny Marcin Głąb – moje zdanie jest podobne jak radnego Mielczarka. Wiemy jaki mamy 

budżet. Jak było kiedyś powiedziane, budżet to jest tort, który został  już podzielony. 

Uważam, że Gminę nie stać jest na dzień dzisiejszy aby utworzyć SPZOZ. Musielibyśmy 

zatrudnić kierownika zakładu, za darmo pracować nie będzie. Do pół roku a być może i dłużej 

trwałoby uruchomienie placówki. Wszystko przemawia aby nie był to  SPZOZ. 
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Zasięgałem opinii lekarza w województwie opolskim i stawki są takie same jak  podane w 

wyliczeniach. Na dzień dzisiejszy starujemy z zerową ilością pacjentów, czyli nie mamy tych 

pieniędzy. Wyliczenia są na 2000 pacjentów, czyli z dniem 1 kwietnia  prawie wszystkie 

osoby przechodzą do SPZOZ. Na dzień 1 kwietnia nie ma szans aby tyle deklaracji zostało 

złożonych i  były dochody takie jak są wyliczone. 

Firma SANMED praktycznie daje wszystko  „za nic” i wchodzi za miesiąc. Pozostaje kwestia 

tylko ludzi, którzy chcieliby się u nich leczyć. Nie chciałbym być stronniczy, że popieram 

prywatę, ale liczby mówią same za siebie. 

Przewodniczący Rady – zdrowie jest to rzecz najważniejsza i gdybyśmy zdecydowali o 

utworzeniu SPZOZ, środki musiałyby się znaleźć. 

Firma SANMED  jest znana, od dłuższego czasu świadczy usługi medyczne, również 

specjalistyczne. Moim zdaniem b.dobrze by się stało, gdyby na nasz teren przyszła. Mają 

lekarzy specjalistów, lekarza  podstawowej opieki zdrowotnej. Uważam, że  kolejki by  nam 

się  rozładowały. 

Gdy firma przyjdzie do nas, uważam że powinniśmy jej w jakiś sposób pomóc.  

Przekształcając poprzednio ośrodki zdrowia,  firma  KAMED, która zmieniła można 

powiedzieć tylko pieczątki, dostała wszystko za 100 zł miesięcznie. 

Radny Arkadiusz Piśniak – wiadomo, że PZOZ nie mają prawa istnieć w momencie gdy jest 

za mało pacjentów. Widać to w Wieluniu, wszystkie małe przychodnie oprócz szpitala są 

zakładami  prywatnymi. Jeżeli samorząd nie chce dokładać, musi zdecydować się na 

przychodnię niepubliczną. 

Czy my musimy się już dzisiaj zdecydować na firmę SANMED, czy możemy ogłosić i 

poczekać  na sytuacje, że może pokaże  się jeszcze inna firma konkurencyjna.? 

Czy firma SANMED składając wniosek wiedziała, że będzie działała na zasadzie 

konkurencji, z pacjentami będzie musiała się dzielić? Co się stanie w momencie gdy firma 

SANMED określi, że ma za mało deklaracji i prowadzenie działalności na naszym terenie jej 

się  nie kalkuluje? 

Przewodniczący Rady -  pan Wójt po otrzymaniu pisma firmy KAMED, które wpłynęło na 

ręce Przewodniczącego Komisji radnego Piśniaka, miał za zadanie zbadać rynek i rozejrzeć 

się za innym podmiotem, który chciałby zaoferować opiekę zdrowotną w ośrodku w Mokrsku 

i Ożarowie.  

Wójt Gminy  

- W momencie gdy trwały negocjacje z firmą KAMED w miesiącu grudniu, państwo radni już 

wówczas sygnalizowaliście, że trzeba się rozejrzeć na rynku firm prywatnych, czy byłby ktoś 

zainteresowany aby  działalność  na terenie Gminy Mokrsko podjąć. Rozmawiałem z kilkoma 

podmiotami i mogę  powiedzieć, że oferta SANMEDU, jest ofertą konkretną. Pozostali  

wahali się. 

- Nie jest tak, że firma nie wiedziała , że na terenie gminy będzie działać jeszcze inny 

podmiot. Ma świadomość, że będzie konkurencja. Wie,  jakie są  nasze potrzeby  tj. działają 2 

ośrodki zdrowia, ma być rehabilitacja i gabinety dentystyczne. 

W konkurencji rynku wieluńskiego czy jego okolicy, tylko  ta firma  złożyła ofertę. Dlatego 

prosiłem na poprzedniej sesji o tydzień czasu, ponieważ chciała zasięgnąć jeszcze więcej 

informacji w  NFZ. 

- Jeśli chodzi o pacjentów, niezależnie czy byłby to SPZOZ czy NZOZ  w początkowym 

okresie trzeba liczyć, że będą straty, kwestia tylko czy  będą duże, czy nie. 

Wiadomo, że na dzień obecny są osoby, które są zadowolone z opieki firmy KAMED, ale 

mogą i są również takie, które ze względu na przynależność terytorialną są w tych ośrodkach. 

Może pojawić się patriotyzm lokalny i osoby z Mokrska będą chciały być w Mokrsku, z 

Ożarowa w Ożarowie. Pacjenci z  pozostałych miejscowości  mają prawo wyboru. 
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Liczba pacjentów, która znajduje się w kartotekach firmy KAMED nie jest całą populacją 

gminy. Na pewno jest więcej niż 4.000 osób, ale nie więcej niż 4.400 , czyli 1200-1600 jest 

osobami zadeklarowanymi w innych punktach. Być może będą chcieli tutaj  przyjść. 

Konkurencja na pewno będzie, będą działały 2 w firmy w 3 miejscach. 

Istotne jest, że możemy zachęcić mieszkańców z poza terenu naszej gminy. Mam na uwadze 

mieszkańców Wierzbia, którzy zawsze mieli sympatię do Ożarowa. Sporo osób  było w 

ośrodku w Pątnowie, ale  nie zostały ich deklaracje  przyjęte przez firmę KAMED, gdyż 

liczba lekarzy jest zbyt mała aby objąć wszystkich opieką.  

- Zrezygnować z działalności  zawsze można.  Mam nadzieję, że firma SANMED jest firmą 

poważną nie zrezygnuje z dnia na dzień, jak teraz nastąpiło. Będziemy mieć czas aby 

zastanowić się nad przyszłością. 

Jest to ryzyko,  które musimy podjąć. Moim zdaniem źle nie musi być, może będzie lepiej i o 

ile to się dopiero okaże. 

Kierownikiem PLS SANMED jest pan Świderski, który pochodzi z naszej gminy  tj.z 

Krzyworzeki. Nie wydaje mi się, że chciałby on , razem z wspólnikiem stracić dobre imię.  

Myślę, że zrobią wszystko aby ta firma w ramach NZOZ-u  na naszym terenie działała dobrze 

i świeciła jasnością na firmamencie usług medycznych w powiecie wieluńskim.  

Radny Zbigniew  Braliński –  mieszkańcy mają  pewną opinię o doktorze  Peymanie Mokri i 

ciężko ich będzie przekonać by przeszli do innej firmy.  Gdy przyjdzie firma znana, lepsza jak 

np. SANMED,  to możemy prędzej liczyć, że ludzie przeniosą deklaracje z KAMED-u i 

przejdą do Mokrska czy Ożarowa.  

Wydaje mi się, że ciężko będzie udźwignąć gdybyśmy utworzyli SPZOZ. Nikt nikogo nie 

zmusi do przeniesienia deklaracji. Ja byłbym za utworzeniem NZOZ. 

Radny Szaniec  - czas pokaże swoje. Wydaje mi się że wszystko zależy od tego,  jacy 

przyjmować będą lekarze i jak  będą obsługiwać pacjentów.  Jeśli chodzi o utworzenie 

SPZOZ na pewno trwałoby to dłużej. Uważam, że komuś musimy zaufać i podjąć jak 

najszybciej decyzje aby nie było niepewności. Naszym priorytetem powinna być ochrona 

zdrowia ludzi. 

Radna  Grażyna Grześlak  -  uważam, że oferta SANMEDU jest konkurencyjna do 

KAMEDu. Wiemy co do tej pory mieliśmy. Jeśli ta firma zapewni nam co obiecuje, to  

myślę, że pacjenci  wrócą. 

Pani sołtys  Genowefa Wolna –  uważam, że mieszkańcy pójdą bardziej do firmy, która jest 

znana jak SANMED,  niż do lekarza Piotrowicza, którego za bardzo nie znają. 

Poza tym w tej firmie przyjmują również specjaliści. 

Radna  Teresa Strózik – co będzie z budynkami, mam na myśli czynsz. 

Wójt Gminy – radni otrzymali wyliczenia dotyczące kosztów utrzymania przychodni w 

Mokrsku i Ożarowie dotyczące czynszów, opłat za centralne ogrzewanie, ciepłą wodę i  pobór 

wody. Istnieje możliwość, że w pierwszym okresie możemy zastosować ulgę podobnie jak 

miała firma KAMED.  Poza tym na początku firma nie będzie mogła świadczyć usług we 

wszystkich pomieszczeniach, które są w ośrodkach zdrowia. W związku z tym powierzchnia 

wynajmowana będzie mniejsza i z tego tytułu będzie niższa opłata. W momencie 

zakontraktowania usług lub jeśli zostaną wprowadzone podmioty niepubliczne zmieni się.  

Koszty związane z wodą są stałe i naliczane zgodnie  z uchwałą Rady Gminy. Jeśli chodzi o 

koszty związane z ogrzewaniem  w przypadku Ożarowa spadną w przyszłym roku, budynek 

zostanie ocieplony. Koszty ogrzewania są liczone na podstawie faktycznie ponoszonych 

kosztów / opał, energia, remonty plus koszty pracownika/.W przypadku ośrodka zdrowia w 

Mokrsku również może nastąpić zmiana , koszty spadną w dół. / zmiana systemu ogrzewania/ 

Jeśli chodzi o czynsze to kiedyś były ustalone kwoty i wzrastały o wskaźnik inflacji. Jeśli 

Państwo będą chcieli możemy wzrost czynszu zatrzymać, lub podnieść. 
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 Moim zdaniem są jeszcze 2 bardzo ważne sprawy. Pierwsza dotyczy samego ośrodka 

zdrowia. Państwo musicie zadeklarować,  czy wprowadzając inny podmiot /prywatny/  

dajemy gabinety wyposażone podobnie jak było w przypadku firmy KAMED. Zostały  

przedstawione  wyliczenia dotyczące gabinetu rehabilitacji / przystosowanie pomieszczeń do 

wymogów plus niezbędne wyposażenie/. Na zakup wyposażenia  do  gabinetu rehabilitacji 

spróbujemy starać się o środki z PEFRON. 

Decyzja pana doktora trochę nas zaskoczyła. Nie wiemy dokładnie co jeszcze trzeba zmienić, 

aby mieć 100%  gwarancję, że wszystkie pomieszczenia są tak przygotowane jak sobie życzy 

Sanepid, NFOZ, Wojewoda. Pan Wawrzyniak projektant ma się tematowi przyjrzeć. 

Jeśli chodzi o gabinety stomatologiczne, to rozmawiałem z firmą i jest w stanie sama  wziąć 

unity  w leasing. 

Przewodniczący Rady -    uważam, że gabinety powinny być wyposażone. W przypadku 

rezygnacji z działalności przez podmiot, możemy wprowadzić nowy podmiot. 

Radny Szaniec -  uważam, że to co pan Wójt powiedział  jest bardzo ważne. W zdrowie 

musimy inwestować. Powiat też zakupuje  urządzenia dla szpitala, na których jest napis, że 

właścicielem jest Starostwo. Gdyby przyszedł np. komornik to nie może on zabrać tych 

urządzeń. Ja proponowałbym zakupić unity i czy inny sprzęt. Gdyby nastąpiła zmiana, sprzęt 

nadal pozostanie. Może być przekazany w dzierżawę czy użyczenie. 

Przewodniczący Rady – kiedy pan Wójt będzie rozliczał się z firmą KAMED? Część sprzętu, 

z którego korzystał, było własnością Gminy. 

Wójt Gminy – dziś zostało wystosowane pismo, że w  terminie pomiędzy  28 – 30 marca 

chcemy by sprzęt został nam przekazany.  

Radny Dominik Chwaliński  – mam pytanie dotyczące  wyliczeń kosztów za wodę. Dlaczego 

w Ożarowie jest kwota 158 zł, a w Mokrsku 32 zł. 

Wójt Gminy -  różnica wynika ze sposobu przeliczenia. W Ożarowie zużycie wody jest 

liczone na podstawie licznika. W Mokrsku jest przeliczenie na osobę i dotyczy tylko 

pracowników firmy KAMED. W Mokrsku nie ma możliwości rozdzielenia  zasilania w wodę. 

Radny Piśniak – jeszcze raz zapytam się, czy my już musimy zdecydować się na firmę 

SANMED zgodnie z przepisami. Czy nie byłoby zasadne  poczekać. Czy pan Wójt  

zdecydował, że termin składania ofert jest ostateczny. Powinniśmy też być w porządku do 

innych firm działających  na naszym terenie. Może jest to za mało rozpropagowane. 

Prosiłbym również zanim zagłosujemy o 5-10 minut przerwy. 

Wójt Gminy – my nie powinniśmy czekać i odwlekać podjęcia decyzji, w którym kierunku 

mamy zmierzać. Jeśli będziemy zwlekać uciekną nam kolejne tygodnie i okaże sie, że 

budynki będą stały puste nie  2  a  5 miesięcy.  Kiedy pojawiło się pismo KAMED-u, że nie 

jest zainteresowane dalszym wynajmem, staraliśmy się dotrzeć do bardzo dużej liczby 

podmiotów. Jeden tydzień poświęciłem na spotkania. Pozostała jedna firma  z chęcią i ofertą 

moim zdaniem nie złą. Może są lepsze, ale do nas nie dotarły. 

Jeśli Państwo zadecydujecie, że ma być NZOZ, reszta spraw  spoczywa na Wójcie i ja 

skorzystam z oferty SANMEDU. 

Wynajem pomieszczeń do 3 lat  jest w formie bezprzetargowej, natomiast powyższej 3 lat 

musi być przetarg. 

W przypadku powołania SPZOZ Rada musi podjąć  kolejne uchwały. 

Radny Piśniak – jeśli mamy decydować czy ma  być firma prywatna czy SPZOZ, to 

wiadomo, że powinien być niepubliczny ośrodek zdrowia. Nikt z nas zasiadający w Radzie 

nie może pozwolić na to, aby lekką ręką pozbywać się dochodów  w wysokości ok.50 tys.zł.  

Ja osobiście optuję za tym, aby dać możliwość działania podmiotowi  prywatnemu. 

Jeżeli były prowadzone rozmowy i firma SANMED została jedyna  do prowadzenia dalszych 

rozmów, temat uważam za zakończony i proszę o 10 minut przerwy. 
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Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy. 

 

 

 

P u n k t  4 

 

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samodzielnego 

 publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

 

 

Przewodniczący Rady –  radni łącznie z zaproszeniem na sesję otrzymali projekt uchwały w 

sprawie utworzenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 

W związku z powyższym proszę o przegłosowanie kto z radnych jest za podjęciem uchwały 

w sprawie utworzenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej? 

 

Za uchwałą nie głosował żaden radny /0 głosów/, przeciw było 11 radnych, 4 radnych 
wstrzymało się od głosu. 
Wobec takiego wyniku głosowania, Przewodniczący Rady stwierdzi, iż Rada Gminy 
Mokrsko nie podjęła uchwały w sprawie utworzenia samodzielnego publicznego 
zakładu podstawowej opieki zdrowotnej. Zobowiązała natomiast Wójta Gminy do 
podjęcia działań  mających na celu zawarcie umowy na świadczenie usług z 
podmiotem prywatnym tj. firmą SANMED z Wielunia. 
 
Wójt Gminy -  Ważną dla nas teraz sprawą będzie przygotowanie projektu aranżacji wnętrz, 

tj. przygotowań pomieszczeń zgodnie z tym co żąda sobie sanepid i straż, NFOZ, wojewoda. 

Kosztować nas to może : ok. 10 tys.zł za projekt i do 100 tys. zł prace, które musimy 

wykonać  

Kolejną sprawą jest utworzenie gabinetu rehabilitacyjnego. Moim zdaniem powinniśmy go 

wyposażyć w  podstawowy sprzęt. Część środków na zakup sprzętu i być może na 

dostosowanie gabinetu rehabilitacyjnego do wymogów będziemy mogli starać się odzyskać z 

PEFRON-u. 

Sprawą na później jest, czy nie wzbogacić ośrodek o unity. Rozmawiałem z firmą i jest w 

stanie sama  wziąć unity  w leasing.  Możemy temat rozważać gdyby firma miała jakieś 

problemy. W pierwszej kolejności proponowałbym wesprzeć rehabilitację. 

Również chciałbym zwrócić się do Was radnych, aby przez okres 3 m-cy  wesprzeć firmę  

ustalając symboliczną  stawkę czynszu, podobnie jak miała firma KAMED 

Radny Wojciech  Szaniec -  w umowie jaka zostanie podpisana z nową firmą proponowałbym 

zawrzeć zapis, że  każdą ze stron obowiązuje   6-miesięczny okres  wypowiedzenia, by  nie 

było zaskoczenia jak obecnie. Strony będą miały okres pół roku przygotować się na zmiany. 

Radny  Marcin Głąb – zakup urządzeń i wyposażenia gabinetu rehabilitacyjnego nie podlega 

dyskusji jeśli jest możliwość dofinansowania.. 

Jeśli chodzi o zakup unitów, to  nie wiem, czy sprzęt przez nas zakupiony będzie odpowiadał 

firmie. Bardziej skłonny abyśmy zakupili np.meble . 

Jeśli my zakupimy wyposażenie, to w przypadku odejścia  firmy sprzęt pozostanie. 

Radna Irena Gładysz – uważam podobnie jak mój przedmówca. Jestem za  zakupem 

wyposażenia do gabinetu rehabilitacyjnego, natomiast zakup unitów powinien być na 

zasadzie uzgodnień z firmą. 

Wójt Gminy – aby starać się o kontrakt  w NFZ w zakresie  świadczenia usług 

rehabilitacyjnych powinniśmy mieć przygotowane pomieszczenia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Również  gabinet powinien być wyposażony w  podstawowe urządzenia do 
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rehabilitacji. Z zakupem unitów na razie wstrzymałbym się, podobnie z zakupem mebli. Być 

może firma będzie chciała  dokonać wystrój  pomieszczeń    wg własnego wizażu. 

Radna Irena Gładysz -  w jakim stanie jest sprzęt, który pozostanie w ośrodku zdrowia, czy 

będzie się nadawał do użytku? 

Wójt Gminy -  wszystkie urządzenia się dekapitalizują. Ich stan należy miedzy innymi od 

tego  w jaki sposób był użytkowany, czy były robione okresowe przeglądy, remonty itd. 

Patrząc  na meble w ośrodku w Ożarowie , to wszystkie nadają się do wymiany.  

Najważniejszą dla nas powinna  być rehabilitacja, abyśmy zdążyli ze wszystkim gdy  zostanie  

ogłoszony konkurs na usługi  rehabilitacyjne. 

Radny  Wojciech Szaniec -  Ja jestem za tym aby zaczerpnąć opinii i zakupić  unity. 

Radny Arkadiusz Piśniak -  jestem przeciwny. Dajemy nasze budynki firmie prywatnej. 

Poczekajmy z zakupami, dajmy firmie pole do popisu, niech się wykaże. 

Rozumiem, że jeżeli wchodzi nowa firma, pomieszczenia muszą być dostosowane do 

wymogów. Nas ma to kosztować ok.100 tys.zł. Czy na dzień dzisiejszy w tym dwóch 

budynkach  nie ma pomieszczeń, które odpowiadałyby wymogom i firma mogłaby zacząć już 

działać? Czy kwotę 100 tys. zł będziemy musieli wydać z własnych środków, czy jest 

możliwość zwrotu jakiejś części.? 

Wójt Gminy -  100 tys.zł jest to kwota szacunkowa. Obejmuje zakres prac, które mają być 

wykonane do roku 2012 / dostosowanie do wymogów unijnych/ 

W budynku w Ożarowie firma może świadczyć usługi od zaraz.  Jeśli chodzi o Mokrsko, to 

remont i tak trzeba byłoby zrobić, najlepiej przeprowadzić  kiedy nie będzie  pacjentów. 

Radny Piśniak – pan projektant ma zlecone przygotowanie dokumentacji. Przyjmując 

najczarniejszy scenariusz,  jak  długo będą trwały prace związane z dostosowaniem 

pomieszczeń? 

Wójt Gminy – rehabilitacja powinna być zakończona na dzień ogłoszenia konkursu 

tj.ok.września. Gabinety dentystyczne spełniają wymogi i mogą być użytkowane. Jeśli chodzi 

o ogólny wygląd,  to można  warunkowo dopuścić budynek do użytkowania.  

  

 

P u n k t  5 

 

Zmiany w budżecie gminy na 2011 rok 

 

Głos zabrała pani Renata Nagła – Skarbnik Gminy 

Zmiany w budżecie gminy dotyczą zwiększenia planu dochodów wynikającego z 

ostatecznych kwot ujętych w ustawie budżetowej na rok 2011. 

Na podstawie pisma z Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się dotacje, i tak: 

W dziale 852 – Pomoc społeczna  

rozdział 852-3 zwiększa się o 18.018 zł 

rozdział 85212 zwiększa się o 111.735 zł 

rozdział 85213 zwiększa się o 3.731 zł 

rozdział 85295 zwiększa się o 13.803 zł 

Ponadto zwiększona została kwota subwencji oświatowej o 75.376 zł. 

Otrzymaliśmy również pismo z Ministerstwa Sportu i Turystyki, w którym zabezpieczono 

środki finansowe na realizację budowy kompleksu boisk wraz z zapleczem w miejscowości 

Mokrsko w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012 w kwocie 500 tys.zł. 

Również na to zadanie przyznano nam pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego w 

Łodzi, Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w kwocie 333.334 zł. 
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W załączniku Nr 1 do uchwały w: 

Dziale 600 –Transport i Łączność 

 rozdział 60016 dokonuje się zmniejszenia w § 6620 na rzecz § 6300 wpływy z tytułu pomocy 

finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych, kwota 89.185,30 zł. 

Dziale 758 – Różne rozliczenia  

zwiększa się o kwotę 75.376 zł tj. część oświatowa subwencji ogólnej 

Dziale 852 Pomoc Społeczna 

Zwiększa się dotacje na ośrodki wsparcia o kwotę 18.018 zł, świadczenia rodzinne o 111.735 

zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne o 3.731 zł, pozostałą działalności o 13.803 zł  z 

przeznaczeniem na pomoc państwa w dożywianiu dzieci. 

Dziale 926 Kultura Fizyczna 

Zwiększa się dochody o kwotę 833.334 zł jako dochody majątkowe z tytułu pomocy 

finansowej i dotacji celowej 

 

Załącznik Nr 2 – wydatki 

Dział 600 - Transport 

Zmniejszają  się o wydatki majątkowe o 350 tys.zł i jest to spowodowane kwotą poprze- 

targową  dotycząca budowy drogi Chotów- Krzyworzeka-Ożarów 

Dział 710 – Działalność usługowa 

zmniejsza się wydatki bieżące o 50 tys.zł z planu zagospodarowania przestrzennego na rzecz 

promocji jednostek samorządu terytorialnego /obchody 20-lecia samorządu gminy/ 

Dział 801 0 Oświata i Wychowanie 

Zwiększa się o kwotę zwiększonej subwencji tj.75.376 zł jako wydatki bieżące związane z 

realizacją statutowych zadań, w tym : 

- szkoły podatkowe o 55 tys.zł 

- gimnazjum – 10 tys.zł 

- pozostała działalność /opłacenie składek PEFRON /  

Dział 852 – Pomoc  Społeczna 

- rozdział 85203 Ośrodki wsparcia,   zwiększa się  wydatki bieżące o 18.018zł, z tego 

   wynagrodzenia i składki od nich naliczone o 3.500 zł oraz wydatki związane z realizacją 

   statutowych zadań o 14.518 zł 

- rozdział 85212, zwiększa się wydatki bieżące o 111.735 zł z tego na świadczenia na rzecz 

   osób fizycznych o 97.534 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o 4.510 zł, 

   wynagrodzenia i składki od nich naliczone o 9.691 zł. 

- rozdział 85213 zwiększa się o 3.731 zł na opłacenie składek zdrowotnych, 

- rozdział 85295  świadczenia na rzecz osób fizycznych o 13.830 zł /opłacenie obiadów/. 

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska 

Zmniejsza się wydatki majątkowe o 135 tys.zł w wyniku przetargu na budowę systemu 

oczyszczania ścieków gminy Mokrsko – budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami  

/odcinek Ożarów/ 

Dział 921 – Kultura i Ochrona dziedzictwa Narodowego 

Zmniejsza się wydatki majątkowe o 200 tys.zł w wyniku kwot przetargowych adaptacja 

części pomieszczeń domów ludowo-strażackich w Słupku i Chotowie na świetlice wiejskie  

Dział 926 – Kultura Fizyczna 

Zwiększa się wydatki majątkowe o 1.518.334 zł na zadaniu  Adaptacja projektu typowego w 

miejscowości Mokrsko w ramach projektu Moje Boisko – Orlik 2012. / o kwotę otrzymanych 
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środków i oszczędności poprze targowych na innych zadaniach/. Brakująca kwotę 400 tys.zł 

musimy uzupełnić do końca marca aby móc podpisać umowę. 

 

Załącznik Nr 2 a – zadania inwestycyjne w 2011r – jest to aktualizacja zadań inwestycyjnych 

Aktualizacji podlega również: 

- Załącznik Nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji 

   rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011r i 

- Tabela Nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie 

   porozumień /umów/ miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2011r ,  

   Tabela Nr 5 – Dochody budżetu państwa związane z realizacja zadań zleconych Gminie 

   Mokrsko na 2011r . 

 

Dyskusja: 

Radny Marek Mielczarek – dlaczego wzrosła kwota budowy kompleksu sportowego w 

Mokrsku. W budżecie jest zabezpieczona inna kwota, brakuje 380 tys.zł. Do kiedy powinien 

być rozstrzygnięty przetarg. Apeluję aby jak najprędzej przeprowadzić proces przetargowy. 

Teren, na którym powstać ma ten obiekt jest podmokły.  Gdy teren ten należał do SKR 

zdarzało się, że nie skoszono zboża ponieważ  nie mogły wjechać kombajny gdyż było 

mokro. 

Pani Skarbnik -  wg dokumentacji kosztorysowej wartość tego zadania wynosi 2 mln zł.  Aby 

podpisać umowę z Ministerstwem musimy mieć zagwarantowaną w budżecie całą kwotę. Z 

tego co wiem nie ma jeszcze pozwolenia na budowę.  

Wójt Gminy -   Jeśli chodzi o kompleks sportowy w Mokrsku boisko trawiaste może być 

budowane na zgłoszenie, natomiast wszystkie inne sprawy dotyczące budowy Orlika 

wymagają pozwolenia na budowę 

Z uwagi na teren na którym ma powstać ten obiekt, dużym problemem były stosunki wodno-

prawne /uzyskanie pozwolenia/ Uważam, że w ciągu 1,5 miesiąca powinniśmy  otrzymać 

pozwolenia na budowę by móc ogłosić przetarg. 

Projektant przysłał nam kosztorys na boisko trawiaste, i tak:  budowa boiska wraz z 

ogrodzeniem, utwardzeniem i trybuną – 560.403 zł, budowa drenażu dla boiska – 235.169 zł, 

pielęgnacja murawy w początkowej fazie użytkowania – 5.389 zł. Łączny koszt inwestycji 

800.962 zł. 

Przewodniczący Rady , Grzegorz Majtyka – czy jest nas stać na budowę obiektu sportowego 

w Mokrsku, inwestycję wartą 2 mln zł . 

Wójt Gminy -  w tej chwili nie. 

Radny Wojciech Szaniec – czy jest gdzie odprowadzić wodę. Pobudujemy boisko, które  nie 

da się użytkować. 

Wójt Gminy – wokół tego terenu płynie woda. Z uwagi na teren, na którym ma powstać 

boisko zmuszeni jesteśmy wykonać więcej drenażu co podraża koszty. Z odprowadzeniem 

wody nie będzie problemu. 

Radna Irena Gładysz – czekamy na pozwolenie na budowę Orlika. Obiekt sportowy w 

Mokrsku ma kosztować 2 mln zł,  mam nadzieje że po przetargu cena spadnie. 

Wójt Gminy – patrząc na oszczędności poprzetargowe oraz zadania, które powinniśmy  

zrobić i na które w budżecie powinniśmy mieć środki to: mamy złożony wniosek na budowę 

drogi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Jeżeli zostanie pozytywnie  zaopiniowany, 

powinniśmy mieć środki po naszej stronie. Pozostają również obiekty sportowe  w 

Komornikach i Chotowie. Poza tym pani Skarbnik będzie  starała  się nie wydawać 

wszystkich środków. Nie znamy  tez harmonogramu płatności związanych z zadaniem 

Bursztynowy szlak. 
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Radna Irena Gładysz -   jeśli  będą jakieś oszczędności po przetargach to niekoniecznie pójdą 

na boisko w Komornikach lub w Chotowie, czy tak? 

Wójt Gminy -  my nie mamy na razie większych dochodów. Nie możemy wydać za dużo, 

gdyż może okazać się pod koniec roku, że nie   mamy wpływów takich jak zakładaliśmy. 

Radna Irena Gładysz – czy w tym roku możemy liczyć na jakieś zwroty środków? 

Pani Skarbnik – w tym roku  refundacje za poniesione koszty przy budowie świetlic w 

Komornikach , kwota 256 tys.zł. Czekamy również  na pieniądze za boisko w Krzyworzece. 

Inwestycja kosztowała 560 tys.zł, możemy liczyć na 325 tys.zł. Powinniśmy mieć również 

pieniądze z Bursztynowego Szlaku, w ub.roku otrzymaliśmy je pod koniec grudnia. 

Radny Marcin Głąb – co ma być zrobione w ramach 2 mln zł przeznaczonych na obiekt 

sportowy w Mokrsku? 

Wójt Gminy – mają powstać 2 boiska wielofunkcyjne /mniejsze i większe/, budynek szatni, 

który ma służyć również  członkom LZS-u, parking, wyjazd z boiska, drenacja terenu, 

przyłącze wodociągowe, oświetlenie, ścieżki komunikacyjne. Pierwotnie koszt budowy 

Orlika został określony poniżej 1 mln zł. Otoczenie boiska jest trudne – mokry grunt co 

powoduje , że kwoty kosztorysowe są duże 

W ub.roku  ceny na Orliki  po przetargach dość znacznie spadły. 

Radna Strózik – bawimy się w boiska, a co z naszymi drogami. Co powiedzieć ludziom, po 

jakich drogach będą jeździć. 

Radna Gładysz – Pamiętacie jak była dyskusja nad budżetem.  Każdy radny chce aby w jego 

wsi było coś zrobione. Na [początku kadencji ustaliliśmy, że naszym priorytetem ma być 

budowa kanalizacji. Teraz nikt z niczego nie chciał zrezygnować, wszyscy chcą mieć 

wszystko. 

Przewodniczący Rady Grzegorz Majtyka – zastanawiamy się skąd wziąć środki na 

wyposażenie rehabilitacji, a na boiska muszą się znaleźć. 

Radny Arkadiusz Piśniak – pani Skarbnik powiedziała, że otrzymaliśmy 833 tys.zł na budowę 

Orlika. Jeśli z tych pieniędzy nie weźmiemy to się ośmieszmy. Proszę pokazać obiekt 

sportowy w gminie, z którego możemy być dumni. Wszystkie gminy ościenne mają 1 obiekt 

reprezentacyjny. Jeśli chcemy się ośmieszyć i powiedzieć, że rezygnujemy z budowy Orlika, 

proszę bardzo, możemy tak zrobić. 

Rządowy projekt budowy Orlika jest dla małych miejscowości jak nasza. Nie wyobrażam 

sobie aby zrezygnować teraz z jego budowy. 

Wójt Gminy – Na budowę Orlika środki otrzymujemy z dwóch źródeł. Wysokość środków 

przyznanych przez Ministerstwo Kultury i Sportu w realizacji kompleksu sportowego nie 

może przekroczyć 47% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 500 tys.zł, oraz z  

Urzęudu Marszałkowkiego 33%. Ponadto  przy budowie Orlika jest gwarancja, że kwota 

przyznana się nie zmieni. Podobnie jest przy budowie dróg z WFOGR. Kwota nam dana jest 

stała. 

Radny Arkadiusz Piśniak – założenie przy budowie Orlika było, że ma on kosztować nie 

więcej niż 1 mln zł. 

 

Więcej głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący Rady poprosił panią Skarbnik o 

przedstawienie projektu uchwały.  

 

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr VI/34/11 w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2011r. 
 
Przewodniczący Rady -  odczytał pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu 

Miejskiego w Wieluniu z dnia 28.02.11r w sprawie realizacji zadania drogi we wsi Kurów-

Chotów. 
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Wójt Gminy – jeśli wniosek przejdzie, będziemy musieli się zastanowić, czy w budżecie 

jesteśmy kwotę przypadająca po naszej stronie wygospodarować . Czekać nas też będzie 

kopanie rowów. 

 

 

 

P u n k t  6 

 

Zamknięcie obrad sesji 

 

Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie się porządku obrad, podziękował wszystkim za 

udział i następnie zamknął obrad VI sesji Rady Gminy Mokrsko. 

 

Na dzisiejszej sesji została podjęta   uchwały stanowiąca integralną część protokółu  tj. 

Nr VI/34/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r. 
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Na powyższym, protokół zakończono i podpisano: 

 

 

 

Protokółowała:                        Przewodniczący Rady Gminy 

 

Ewa Jędrzejak             Grzegorz Majtyka 

 

 

Protokół niniejszy obejmuje: 

1.Streszczenie przebiegu obrad sesji od strony 1 do 12 

2.Podjęte uchwały- Nr VI/34/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r 

3.Załączniki jak niżej: 

 

Lp Treść załącznika Ilość stron 

 

1.  Pismo przychodni SANMED  spółka jawna Wieluń, ul.Wojska 

Polskiego 2 z dnia 3.03.2011r w sprawie zorganizowania na terenie 

gminy Mokrsko podstawowej opieki zdrowotnej 

1 

2.  Oświadczenie p.Romana Piotrowicza lekarza medycyny z dnia 

26.02.2011r w sprawie podjęcia działalności lekarskiej na rzecz 

mieszkańców Gminy 

1 

3. Zestawienie refundacji NFZ dla placówek SPZOZ na ok.2000 

zadeklarowanych pacjentów 

2 

4. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mokrsku wraz z uzasadnieniem 

3 

5. Informacja na temat tworzenia SPZOZ-u 2 

 

6. Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej w Mokrsku 

1 

7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Publicznego Zakładu 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Mokrsku 

4 

8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Działalności 

Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej w Mokrsku 

3 

9. Wykaz pomieszczeń do wynajęcia w Ośrodku zdrowia w Mokrsku i 

Ożarowie w raz z zestawieniem kosztów utrzymania  

2 

10. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r 8 
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