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P r o t o k ó ł Nr VII/2011 

 

z sesji Rady Gminy Mokrsko odbytej w dniu 29 marca 2011 roku w sali konferencyjnej 

Urzędu Gminy Mokrsko pod przewodnictwem radnego Grzegorza Majtyki – 

Przewodniczącego Rady Gminy. 

 

 

Ustalona liczba radnych  - 15 

Faktyczna liczba radnych  - 15 

Liczba radnych obecnych na sesji   - 14 

 

 

Radni Rady Gminy obecni na sesji: 

1.Bil Zenon 

2.Braliński Zbigniew 

3.Chwaliński Dominik 

4.Gładysz Irena 

5.Głąb Marcin 

7.Majtyka Grzegorz 

8.Mielczarek Marek 

6.Kmiecik Sabina 

9.Pietras Marek 

10.Piśniak Arkadiusz 

11.Strózik Teresa 

12.Szaniec Wojciech 

13.Szkudlarek Zbigniew 

14.Witkowska Małgorzata 

 

Radni Rady Gminy nieobecni na sesji: 

1.Grześlak Grażyna 

 

Ponadto w sesji udział wzięli: 

1.Tomasz Kącki  - Wójt Gminy 

2.Małgorzata Stanek - Sekretarz Gminy 

3.Renata Nagła  - Skarbnik Gminy 

4.Jolanta Gardyan - Kierownik GOPS 

5.Tadeusz Kik  - Kierownik Referatu w Urzędzie Gminy 

6.Sylwia Piekarek - inspektor  w Urzędzie Gminy 

7.Beata Marczak  - Kierownik Referatu  w Urzędzie Gminy 

8.Paulina Przybyłek - Referent w Urzędzie Gminy 

9.Patrycja Baranowska- Referent w Urzędzie Gminy 

10.Łukasz Wolny - podinspektor w Urzędzie Gminy 

11.Radosław Karczmar – radca prawny w Urzędzie Gminy 

12.Elżbieta Ciura  - sołtys sołectwa Mątewki 

13.Adam Szewczyk  - sołtys sołectwa Słupsko 

14.Genowefa Wolna - sołtys sołectwa Krzyworzeka II 

15.Agata Rzeźnik - sołtys sołectwa Brzeziny 

16.Wiesława Czart - sołtys sołectwa Chotów 

17.Danuta Komor - sołtys sołectwa Mokrsko II 
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Ogółem w obradach VII sesji Rady Gminy udział wzięły 33 osoby. 

 

 

Porządek obrad sesji: 

 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

2.Ustalenie porządku obrad 

3.Przyjęcie protokółu z V i VI sesji Rady Gminy 

4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

5.Informacja na temat zadań inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Gminy Mokrsko  

   w  roku 2011  

6.Sprawozdanie z przebiegu zebrań sprawozdawczo-wyborczych sołtysów 

7.Zatwierdzenie projektu konkursowego pt. Klub Integracji Społecznej „Pomocna dłoń” II w 

   ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej; Działania 7.2 Przeciwdziałanie 

   wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja 

   zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu 

   Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

8.Przyjęcie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mokrsko 

9.Podjęcie uchwał w sprawie: 

   a/ zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych 

        mających charakter cywilno-prawny, 

   b/  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Mokrsko środków stanowiących 

        fundusz sołecki w roku budżetowym 2012 

   c/ upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku do 

        prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o 

        charakterze socjalnym 

  d/  trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 

        oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, 

   e/  uchwalenia minimalnej stawki czynszu za lokale użytkowe, 

   f/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi 

        dzierżawcami 

10.Zmiany w budżecie gminy na 2011r 

11.Sprawozdanie członków Rady Powiatu z gminy Mokrsko ze swej działalności 

12.Informacja o działalności Wójta Gminy pomiędzy sesjami 

13.Interpelacje, zapytania i wolne wnioski 

14.Zamknięcie obrad sesji 

 

 

   

P u n k t  1 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

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

wszystkich przybyłych i następnie stwierdził wymagane kworum do podejmowania uchwał i 

wniosków. 
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P u n k t 2 

 

Ustalenie porządku obrad 

 

Przewodniczący Grzegorz  - Do porządku VII sesji jaki Szanowni Radni otrzymali łącznie z 

zaproszeniem na sesję proponuję wnieść punkty: 

- Zatwierdzenie projektu konkursowego pt. Klub Integracji Społecznej „Pomocna dłoń” II w 

   ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej; Działania 7.2 Przeciwdziałanie 

   wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja 

   zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu 

   Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

- Przyjęcie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mokrsko 

Punkty te proponuję wnieść po sprawozdaniu z przebiegu zebrań sprawozdawczo-

wyborczych sołtysów i rad sołeckich. 

Następnie Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są jeszcze inne propozycje do 

przedstawionego porządku obrad? 

 

Pani Sekretarz Gminy -  proszę o wprowadzenie do porządku sesji uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi  dzierżawcami 

jako ppunkt 10f/  

Wójt Gminy – mam 2 prośby tj.: 

- wprowadzenie do porządku sesji punktu „Informacja na temat zadań inwestycyjnych 

   realizowanych przez Urząd Gminy Mokrsko w    roku 2011”, po Informacji o działalności 

   Wójta   pomiędzy sesjami”. Materiały dzisiaj radni otrzymali. 

-  Ponieważ będziemy dyskutować  w/w sprawie i być może będą inne propozycje radnych, 

   dlatego  proponuję punkt „Zmiany w budżecie gminy na 2011r” przenieść przed 

  punktem „Interpelacje, zapytania i wolne wnioski”, aby pani Skarbnik zdążyła przygotować  

  projekt uchwały zgodnie z sugestiami radnych. 

Radna Gładysz – ponieważ ze względów osobistych /pogrzeb/ będą musiała wcześniej 

opuścić posiedzenie, dlatego prosiłabym aby sprawy, które wymagają przegłosowania były 

rozpatrywane na samym początku.    

 

Przewodniczący Rady – w związku z przedstawionymi propozycjami porządek sesji będzie 

przedstawiał się następująco: 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

2.Ustalenie porządku obrad 

3.Przyjęcie protokółu z V i VI sesji Rady Gminy 

4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

5.Informacja na temat zadań inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Gminy Mokrsko w 

   roku 2011  

6.Sprawozdanie z przebiegu zebrań sprawozdawczo-wyborczych sołtysów 

7.Zatwierdzenie projektu konkursowego pt. Klub Integracji Społecznej „Pomocna dłoń” II w 

   ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej; Działania 7.2 Przeciwdziałanie 

   wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja 

   zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu 

   Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

8.Przyjęcie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mokrsko 

9.Podjęcie uchwał w sprawie: 
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   a/ zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych 

        mających charakter cywilno-prawny, 

   b/  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Mokrsko środków stanowiących 

        fundusz sołecki w roku budżetowym 2012 

   c/ upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku do 

        prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o 

        charakterze socjalnym 

  d/  trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 

        oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, 

   e/  uchwalenia minimalnej stawki czynszu za lokale użytkowe, 

   f/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi 

        dzierżawcami 

10.Zmiany w budżecie gminy na 2011r 

11.Sprawozdanie członków Rady Powiatu z gminy Mokrsko ze swej działalności 

12.Informacja o działalności Wójta Gminy pomiędzy sesjami 

13.Interpelacje, zapytania i wolne wnioski 

14.Zamknięcie obrad sesji 

 

 

Rada Gminy  porządek obrad VII sesji  z zaproponowanymi zmianami przyjęła 
jednogłośnie.  

 

P u n k t  3 

 

 

Przyjęcie protokołu z  V i VI 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  4 

 

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

 

Do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano radnych: Teresę Strózik,  Mariana Pietras i  

Dominika Chwalińskiego. 

 

 Rada Gminy  zaproponowany skład  Komisji Uchwał i Wniosków  przyjęła 
jednogłośnie.  
 

 

P u n k t  5 

 

Informacja na temat zadań inwestycyjnych realizowanych  

przez Urząd Gminy Mokrsko w    roku 2011 

 
 

Wójt Gminy – jest przygotowana prezentacja multimedialna o „Radosnej szkole”.  Państwo 

radni będą mogli obrazowo zapoznać się z tematem nad, którym będą głosowali. 



 5 

Ponadto wpłynęły 2 pisma do Rady Gminy i Wójta :  

- z Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotowie z prośbą o dofinansowanie zakupu samochodu. 

  W naszych założeniach było aby co roku 1 jednostka straży miała  zakupiony samochód. 

   Pozostała tylko OSP Chotów. 

 - zawodników Chotowskiego Klubu Sportowego, że są zainteresowani i oczekują  budowy 

boiska sportowego . Członkowie  klubu deklarują prace i  pomoc przy budowie. 

Pan Daniel Gołębiowski  – dokonał prezentacji multimedialnej projektu „Radosna szkoła”. 

Przewodniczący Rady odczytał pismo OSP Chotów i Chotowskiego Klubu 

Sportowego„ChKS”. 

Wójt Gminy –  Punkt ten został wprowadzony z uwagi na zwiększenie się naszych dochodów.  

Udało się nam złożyć kilka wniosków o dofinansowanie. Niektóre z nich są poparte 

konkretnymi pieniędzmi. W przypadku Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 

na przebudowę drogi Chotów-Krzyworzeka-Ożarów  z drogą powiatową w miejscowości 

Ożarów otrzymaliśmy informację o otrzymaniu dotacji. Dotacja ma wynosić 757.048 zł.  

Na 2011 rok po stronie dochodów mamy przewidziane otrzymanie dotacji z Urzędu 

Marszałkowskiego w wysokości ok.1 mln zł dotyczącej „Bursztynowego szlaku” jako zwrot 

poniesionych wydatków, /środki jakie Gmina Mokrsko na to zadanie przekaże Starostwu 

Powiatowemu/. Gdyby okazało się, że tego zwrotu nie otrzymamy w terminie, możemy mieć 

problem zbilansowania się budżetu, dlatego sugerujemy aby tylko część pozyskanych 

środków przeznaczyć na inne  inwestycje. 

- Jak informowałem staramy się uzbierać środki na inne zadania. Priorytetową inwestycją jest 

budowa boiska „Orlik”. Koszt zadania zgodnie z kosztorysem wynosi 2 mln zł. Na dzień 

dzisiejszy do tego zadania musielibyśmy dołożyć jeszcze 360 tys.zł, aby w momencie 

ogłoszenia przetargu mieć zapewnione w budżecie  środki. 

- Zadłużenie gminy  zbliża się już do  60%. W związku z tym dobrze byłoby na razie 

zaprzestać wydawać pieniądze i  zaoszczędzone środki  zostawić na tzw. ”czarną godzinę”. 

Z drugiej strony są jeszcze zadania, na które złożyliśmy wnioski. Pierwsze zadanie to 

modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Krzyworzeka-Jankus. Z informacji jaką 

udało mi się otrzymać z Urzędu Marszałkowskiego, droga ta otrzyma dofinansowanie. Nie 

znana jest tylko kwota dofinansowania. Ze wstępnych wyliczeń może to być kwota około 100 

tys.zł. 

W związku z tym, że Gmina Wieluń złożyła podobny wniosek do WFOGR-u   na 

przebudowę drogi Wieluń-Kurów, która dalej łączy się z  naszą drogą, dobrze byłoby  z 

naszej strony zapewnić środki w kwocie 46.700 zł na część drogi znajdującej się na naszym 

terenie / jeżeli droga otrzyma podobne dofinansowanie jak droga na Jankusie/. 

- Jeśli chodzi o rozpoczęte inwestycje,  to w Komornikach  mamy niezakończoną budowę 

boiska.  Nasza propozycja jest aby  na to zadanie przeznaczyć kwotę 66.396 zł ,/ w tym 6.396 

zł są to środki z Rady Sołeckiej/. Ta kwota musiałyby wystarczyć na dokończenie prac 

ziemnych, zasianie trawy, zakup bramek , siatek  i częściowe utwardzenie terenu. 

- Są opracowywane projekty  przyłącza wodociągowego i  energoelektrycznego do boiska w 

Ożarowie.  W ub.roku nie udało się tego zadania zrealizować. Koszt zadania to kwota ok.20 

tys.zł. Koszt projektów - 6 tys.zł, pozostała kwota na  wykonanie. 

- Powinniśmy zacząć remont budynku ośrodka zdrowia w Mokrsku aby nowy podmiot mógł 

świadczyć usługi medyczne. Projekt „Przebudowy ośrodka zdrowia w Mokrsku to kwota 

12.300 zł i prace wewnątrz budynku  kwota  - ok 100.00 zł. 

- Projekt „Radosna Szkoła” – są to place zabaw, które dotyczą wszystkich szkół, za 

wyjątkiem Mokrska i związane są z reformą szkolną tj. pójściem 6-ciolatków do szkoły. 

Mówi się o tym , że programu „Radosna Szkoła” może już nie być w przyszłym roku, nie 

będzie dofinansowania. Dyrektorzy naszych szkół składali wnioski już w ub.roku, nie 

otrzymali dofinansowania. W tym roku wnioski przeszły. Łączna kwota jaką musielibyśmy 
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wydać z budżetu gminy to kwota 480 tys.zł. Będzie to mała powierzchnia o sztucznej 

nawierzchni z podbudową, na której są urządzenia do zabawy.  Zadanie kosztuje 480 tys.zł, 

240 tys. zł możemy otrzymać dofinansowania, z tego 120 tys.zł  możemy otrzymać jako 

predotację czyli wcześniej. Resztę kwoty musimy zapłacić i następnie składać wniosek o 

płatność. 

Na dzień dzisiejszy nie stać nas na to zadanie. Wg harmonogramu w kwietniu powinna być 

przygotowywana dokumentacja, która będzie kosztować ok.40 tys.zł./projekt + mapki/ Po 

opracowaniu projektu znane byłyby rzeczywiste koszty inwestycji i rozważać można byłoby 

wprowadzenie zadania do budżetu . 

- Projekt przebudowy budynku Urzędu Gminy w Mokrsku. Projekt jest opracowywany. 

Pozostaje kwestia czy znajdą się środki finansowe  aby takie zadanie realizować. Koszt  

projektu to kwota ok.50 tys.zł. Budynek będzie dostosowany do osób niepełnosprawnych, 

będzie winda na zewnątrz. Ogrzewanie ma być z ośrodka zdrowia. Piwnice zaadaptowane 

mają być na kancelarie, archiwum, dodatkową salę konferencyjną. Wejście do budynku 

będzie z poziomu ziemi.  Teren  wokół ośrodka zdrowia i Urzędu zostanie przeznaczony pod 

parking. 

- zgodnie z wnioskiem OSP Chotów na zakup samochodu potrzebna jest kwota 90 tys.zł. Za 

tą kwotę można kupić starsze auto. 

- Budowa boiska w Chotowie  - 100 tys.zł wystarczy na prace ziemne i położenie rur. Na 

zadanie potrzebna jest kwota 200 tys.zł. 

- Na zakup nieruchomości proponowana jest kwota 30 tys.zł. Planowane jest zakup 3 

nieruchomości. Jeżeli przejdzie projekt Radosna szkoła, to pani Dyrektor z Ożarowa 

sugerowała aby plac zabaw był na gruntach, które chcemy wykupić od p.Koźlaków i 

Królikowskich. Poza tym planowany jest wykup działek przy drogach gminnych / od 

p.Falendrów/ oraz prace związane z placem przy cmentarzu i kościele w Krzyworzece pod 

parking i pod przepompownię ścieków. 

- szkoła w Krzyworzece złożyła wniosek o utworzenie ogródka dydaktycznego na części 

działki, która znajduje się za nowo wybudowanym boiskiem. Dofinansowanie jest do  90%. 

W budżecie powinniśmy mieć zagwarantowaną kwotę w wysokości 37.288 zł by wniosek 

mógł być dalej rozpatrywany. 

- Środki sołeckie podzielone na zebraniach wiejskich to kwota 70.199 zł.  

Cztery zadania inwestycyjne zostały zaproponowane w ramach środków rad sołeckich. Na te 

zadania możemy przeznaczyć część kwoty otrzymanej z NPPDL. Są to zadania: opracowanie 

projektu na budowę parkingów w Krzyworzece – 7543 zł, opracowanie projektu przebudowy 

OSP w Mokrsku – 11.000 zł /całość zadania 23.000 zł/, przebudowa drogi Mątewki-

Mamzerówka – 5.915 zł /projekt będzie kosztował  55 - 60 tys.zł plus wykupy gruntów/, 

budowa boiska Komornikach – 6396 zł. 

Dyskusja: 

Radny Zbigniew Szkudlarek – nie ma ujętych środków przekazanych na boisko przez Radę 

Sołecką Jasna Góra. 

Radny Arkadiusz  Piśniak  

– jeśli chodzi o projekt „Radosna Szkoła” to jesteśmy na liście, czy mamy już 

dofinansowanie? 

-  projekt przebudowy budynku Urzędu Gminy - 50 tys.zł. Jest to kwota do zapłacenia? 

-  roboty przy budowie boiska w Chotowie – kwota 100 tys.zł, a potrzeba minimum 200 

tys.zł.. Brakuje 100 tys.zł aby zakończyć budowę i  można grać w piłkę 

Wójt Gminy  

– na projekt Radosna Szkoła otrzymamy dofinansowanie. 

- Pan Wawrzyniak opracowuje projekt na przebudowę budynku Urzędu Gminy, który jest już 

finalizowany. Umówiliśmy się, że go otrzymamy   jak za niego zapłacimy. Projekt obejmuje 
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nie tylko przebudowę budynku Urzędu ale terenu wokół. Będą wymienione płytki, podjazdy, 

z tyłu budynku będą parkingi dla pracowników Urzędu Gminy i ośrodka zdrowia, a z przodu 

będzie strefa parkowania dla petentów. 

- w ramach 100 tys.zł na pewno zostanie wykonana murawa boiska. Nie zostaną wykonane 

utwardzenia terenu wokół boiska, parking, małe boisko. Niektóre rzeczy są determinowane 

przez konserwatora zabytków i archeologa tj .czy możemy budować boisko na tych ruinach. 

Jeżeli nie,  to trzeba robić przeprojektowanie. 

Radny Marcin Głąb –  37.288 zł  na utworzenie ogródka dydaktycznego w Krzyworzece czy 

jest to jedyny wkład  Urzędu Gminy w to zadanie? Jeśli dostaniemy 90% dofinansowania do   

projektu, to warto skorzystać. 

Wójt Gminy –  oprócz tego pracował będzie sprzęt Urzędu Gminy przy korytowaniu i 

wyrównaniu terenu. Jest również deklaracja pomocy ze strony rodziców. Przy okazji 

korytowania ogródka musimy również wykorytować boisko do beahsoccera. 

Radna Irena Gładysz – jeżeli dobrze rozumiem, to propozycje dofinansowania  z budżetu 

gminy dotyczą 6 zadań. Pozostałe są do dyskusji. 

 Przewodniczący Rady – na pozostałe zadania na dzień dzisiejszy nie ma środków w budżecie 

gminy. Są to propozycje Urzędu Gminy. Radni mogą wskazać inne zadania. Muszą jednak 

powiedzieć, które zadania wykreślić. 

Radna Irena Gładysz – wydaje mi się, że zadania do których jest pewne dofinansowanie 

powinny pozostać. Mam na uwadze jeszcze zadania z mojej miejscowości. Chciałam 

przypomnieć, że tylko OSP z Chotowa nie miało zakupionego samochodu. Również sprawa 

boiska w Chotowie ciągnie się dość długo. Uważam, że samochód strażakom się należy. 

Również  powinno być boisko w Chotowie. 

Wójt Gminy – my mówimy na temat sytuacji jaka jest obecnie. Ona może się zmienić. 

Chciałbym  aby zadania, które otrzymają dofinansowanie były realizowane. 

Radny Marcin Głąb – czy dobrze zrozumiałem, że  możemy otrzymać dofinansowanie do 

modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Krzyworzeka-Jankus w kwocie 100 

tys.zł?  

Wójt Gminy – z przeprowadzonych rozmów wynika, że powinniśmy otrzymać 

dofinansowanie. Jaka będzie rzeczywiście kwota, nie wiem. W tej chwili wiadomo, że na 

pewno otrzymamy dofinansowanie do budowy  „Orlika” w kwocie 837 tys.zł i do „Radosnej 

szkoły” kwotę 240 tys.zł oraz  90% z kwoty 37.299 zł. na „Ogródek dydaktyczny w 

Krzyworzece”. 

Radny Marcin Głąb – jeśli mamy zapewnione dofinansowania, to proponowałbym skupić na 

tych zadaniach oraz na ośrodkach zdrowia, które są priorytetem. Z innymi inwestycjami 

powstrzymałbym się. Zadłużenie Gminy jest już dość duże. 

Radny Wojciech Szaniec -  Byliśmy na oczyszczalni ścieków w Mokrsku. Było mówione, że 

ta która jest  wymaga modernizacji. Nic na ten temat się nie mówi. Nie chciałbym abyśmy 

stanęli przed takim faktem  jak z ośrodkami zdrowia. Jeśli ludzie będą się na większą skalę 

przyłączać, nie będzie co zrobić ze ściekami. Była również przewidziana modernizacja 

oświetlenia. Ja uważam, że najważniejsze są ośrodki zdrowia i oczyszczalnia ścieków. 

Wójt Gminy – 2 miesiące temu była dyskusja na temat jaki wniosek składamy do PROW 

dot.kanalizacji. Państwo radni wyraziliście zgodę na naszą propozycję tj. w roku 2011 

budujemy kanalizację pod drogą budowaną w ramach „schetynówki,” w roku 2012  robimy 

oczyszczalnię , oczyszczalnie przydomowe i rok 2013 -2014 budowa  kanalizacji na Korei i 

Krzyworzece. 

Do 20 kwietnia musimy złożyć wniosek do PROW. Koszt całego zadania wynosi 10 mln zł. 

Zadanie jest rozłożone na 4 lata. Jeżeli nasz wniosek przejdzie, dobrze byłoby  jeszcze w tym 

roku ogłosić przetarg abyśmy wiedzieli jakie inne inwestycje mogą być wprowadzone do 

budżetu w przyszłym roku. 
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Ponadto wyraziliście zgodę, że kolejną miejscowością, na którą ma być przygotowywany 

projekt na budowę kanalizacji ma być Ożarów. 

Radny Piśniak Piśniak – w przedstawionej informacji mamy napisane, że budżet gminy 

oscyluje około 60% zadłużenia. Jestem jak najdalszy od tego aby obwiniać za to Wójta i 

panią Skarbnik, która przygotowuje nam zmiany w budżecie,  bo my przecież je później 

zatwierdzamy. Tak jak zostało to przedstawione to może się wydawać trochę  „czarny 

scenariusz”.  

Może kogoś przerażać suma 2 mln zł na budowę kompleksu sportowego w Mokrsku. Jest to 

jednak kwota przed przetargiem. Mając kosztorys tych obiektów pozwoliłem sobie 

podzwonić po różnych instytucjach  z zapytaniem czy kwoty wpisane w kosztorysie nie są 

zawyżone.  Aby siebie i Państwa może trochę pocieszyć,  chciałbym powiedzieć, że kwoty 

kosztorysowe   różnią   się   znacznie   od   cen   rzeczywistych. Dla przykładu podam, że 

cena  piłkochwytów w kosztorysie  została określona na kwotę 36 tys.zł, natomiast cena 

podana przez firmę POLSPORT  jest o 1/3 niższa. 

Mam nadzieję, że po przetargach  okażą się niższe koszty. 

Przewodniczący Rady – Przyglądając się zadaniom inwestycyjnym i ich dofinansowaniu,   

wydaje mi się, że  budowa Orlika, do którego jest dofinansowanie 837 tys.zł  nie powinna  

podlegać dyskusji. Kolejne inwestycje nad którymi nie powinniśmy dyskutować to: 

- przebudowa ośrodka zdrowia,  

- „Radosna Szkoła”  otrzymuje dofinansowanie 240 tys.zł. Wszyscy mówiliśmy , że w każdej 

   miejscowości place zabaw przy przedszkolach są archaiczne, przestarzałe, zagrażają 

   bezpieczeństwu dzieci.  

-  ogródek dydaktyczny w Krzyworzece  w 90% jest dofinansowany. Z budżetu gminy 

   dajemy tylko 10 %. 

Do dyskusji pozostaje kwota 60 tys.zł  przeznaczona na budowę boiska w Komornikach.. 

Radny Zbigniew Szkudlarek -  było wcześniej mówione, że jeżeli znajdą się środki w 

budżecie gminy, to  zostaną przeznaczone na boisko w Komornikach.. Wnioskowaliśmy o 

110 tys.zł. Środki zostały zmniejszone do 66 tys.zł, w tym 6.396 zł są to środki Rady 

Sołeckiej z Komornik 

Radna Sabina Kmiecik – z jakich środków zostanie zrobione boisko w Słupsku? 

Wójt Gminy -  boisko będzie wykonane z bieżących wydatków. 

Radny Marek Mielczarek – w którym roku jest przewidziana droga na cmentarz w Mokrsku? 

Wójt Gminy -  Radni mieli spotkać się i wybrać drogi, które mają być wykonane w danym 

sołectwie. Po przedstawieniu propozycji,  jako Urząd Gminy chcielibyśmy się przygotować 

do tematu  i przygotować projekty oraz opracować harmonogram finansowo-rzeczowy, który 

następnie radni zatwierdzą. 

Radna Irena Gładysz – Patrząc na wykaz inwestycji to nie wiadomo co wybrać. Chciałabym 

aby inwestycji były  realizowane w każdej miejscowości. W Komornikach w ostatnim okresie 

inwestycji było b.dużo. Jest zrobione piękne centrum wsi, szkoła. W ub.roku było mówione, 

że za 12 tys.zł powstanie boisko w Komornikach,  przy udziale społeczności. Nie  znaczy to, 

że  nie chcę aby było boisko w Komornikach. Dzisiaj boisko ma kosztować 70 tys.zł  a  może 

nawet 100 tys.zł.  W Komornikach ładne jest również boisko przy szkole. W Chotowie przy 

szkole boiska nie ma, również nie ma boiska w Słupsku. 

Propozycje Urzędu Gminy są niewielkie. Z przedstawionych propozycji  wszystko jest 

potrzebne, nie wiadomo co wybrać. Jestem za, ale żeby było sprawiedliwie proponuję coś 

zrobić w miejscowościach gdzie nie jest nic robione.  

Ja proponuję zakup samochodu dla OSP w Chotowie  i wykonanie  boiska w Chotowie. 

Radna Sabina Kmiecik -  w Słupsku nie ma nic, ani placu zabaw, ani boiska. Ciągle pod 

uwagę są brane duże wioski. My nie mamy też drogi. 
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Sołtys Adam  Szewczyk – miało być przeznaczono 60 tys.zł na drogę w Słupsku. Dobrze, że 

pięknieje Gmina, ale róbmy również  tam gdzie jeszcze nie było nic robione. 

Radny Zbigniew  Braliński -  boisko w Komornikach musi być zakończone. Po zimie jego 

nawierzchnia jest w nienajlepszym stanie. Czy będą mniejsze pieniądze czy większe, ale musi 

być zakończone. 

Rozumiem, że w większych miejscowościach robi się więcej. Zapomina się jednak o tym co 

zostało już zrobione lub jest robione, np. świetlice w remizach  OSP w Słupsku i Chotowie. 

My na Motylu nie mamy żadnych świetlic, remiz, mamy tylko drogę i daleki dojazd do pracy. 

O drogę walczymy już kilkanaście lat. Prosimy o projekt na  drogę. Większych potrzeb 

kosztownych nie mamy. Apeluję do wszystkich radnych  aby mieli na uwadze również nasze 

sołectwo. Jesteśmy małą społecznością i nie ma się kto o nas upomnieć. 

Radna Sabina Kmiecik –  droga na Piaski miała być wykonana jeszcze za poprzedniego 

Wójta. Może czas zacząć i zrobić drogę asfaltową. 

Wójt Gminy – było przyjęte, że po objeździe dróg  ustalicie, na które drogi mają być robione 

projekty, a Urząd Gminy przygotuje harmonogram prac. 

Radna Irena Gładysz – czy zadania, które są wypisane w informacji  są możliwe do  

zrealizowania w tym roku? 

Wójt Gminy -  wszystkich zadań nie jesteśmy w stanie zrealizować. 

Radna Irena Gładysz -  jeżeli nie, to mija się z celem dyskusja ponieważ będziemy się kłócić 

między sobą. Ja chcę aby w Chotowie 2 zadania, to jest zakup samochodu  i boisko zostały 

zrealizowane. 

Wójt Gminy – na dzień obecny wszystko do zrealizowania nie jest możliwe. Może za miesiąc 

czy za 3 miesiące sytuacja się zmienić. Obecnie dyskutujemy nad tym co możemy wykonać i 

trzeba podjąć decyzję.  Pani Skarbnik nie była chętna aby pieniądze jakie otrzymamy z 

„Bursztynowego Szlaku” w kwocie 1 mln zł dzielić teraz na inne zadania oprócz  „Orlika” ., 

ale jeżeli zaistniały jakieś  potrzeby i konieczności możemy rozważyć na co je przeznaczyć. 

Radna Irena Gładysz – jestem za  tym aby w tej chwili przeznaczyć tylko środki na budowę 

„Orlika”  i przebudowę ośrodka zdrowia  w Mokrsku, a wszystkie inne inwestycje wstrzymać. 

Jeśli pojawią się środki systematyczne będziemy wprowadzać kolejne inwestycje. 

Radny Marcin Głąb -  ja uważam, że warto zastanowić się na zadaniami, które mają 

dofinansowanie oraz nad ośrodkami, które muszą być zrobione. 

Radny Arkadiusz Piśniak – wnioskuję o ogłoszenie przerwy, albo przeprowadzenie  

głosowania nad poszczególnymi zadaniami wymienionymi w tabeli. 

Przewodniczący  Rady ogłosił 10 minutową przerwę. 

 

Po przerwie: 

 

Radna Irena Gładysz – chciałam złożyć wniosek o przeznaczenie kwoty 60 tys.zł z boiska w 

Komornikach na boisko w Chotowie. ChKS Chotów gra w klasie A. Będzie budowane boisko 

„Orlik” w Mokrsku, ziemia  z Mokrska będzie przewożona do Chotowa. Na wykorytowanie 

boiska i prace ziemne wystarcza nam te pieniądze. 

Komorniki mogą zasiać trawę na boisku za pieniądze przeznaczone z rady sołeckiej. 

Radny Dominik Chwaliński – ja mam propozycję aby zakończyć to co zostało zaczęte. Jeżeli 

w tym roku nie zakończymy boiska, w następnym również  mogą nie znaleźć się środki.  

Poza tym jestem   za  boiskiem „Orlik” i  również boiskiem w Chotowie. 

Radny Marek Mielczarek -  Ja proponowałbym aby zakupić samochód dla OSP w Chotowie 

w roku jubileuszu 100-lecia straży. 

Przewodniczący Rady – na dzień obecny nie ma środków na zakup samochodu dla straży. 

Następnie  Przewodniczący przystąpił do głosowania: 
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- za  budową kompleksu sportowego Orlik w Mokrsku radni zagłosowali  
jednogłośnie. 
- za budową boiska w Komornikach głosowało 6 radnych, 8 radnych było przeciw, 
- za projektem przebudowy ośrodka zdrowia w Mokrsku + prace remontowe 
wewnątrz     budynku”  głosowali wszyscy radni. 
- za projektem „Radosna Szkoła „ głosowało 8 radnych , 6 radnych się wstrzymało 
się od    głosu, 
- za budową boiska w Chotowie – roboty ziemne + ułożenie rur + zasypanie  
głosowało 8    radnych, 4 radnych było przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu, 
- zakup nieruchomości 30 tys.zł -  13 radnych głosowało „Za” 1 radny wstrzymał się 
od    głosu” 
- Ogródek dydaktyczny w Krzyworzece – 37.288 zł – 11 radnych było „za”, 3 radnych 
”wstrzymało się od głosu. 
 
 
 

P u n k t  6 
 

Sprawozdanie z przebiegu zebrań sprawozdawczo-wyborczych sołtysów i rad sołeckich 

 

Głos zabrała pani Małgorzata Stanek Sekretarz Gminy. Przedstawiła sprawozdanie z 

odbytych zebrań sprawozdawczo-wyborczych sołtysów i rad sołeckich.  

Wszystkie wnioski zgłoszone na zebraniach wiejskich zostały przedstawione na wspólnym 

posiedzeniu komisji w dniu 21 marca 2011r. Radni zgłosili jeszcze propozycje dopisania  

kilku wniosków, które były zgłoszone na zebraniach a nie były uwzględnione w zestawieniu. 

Wnioski te były dopisane.  

Radni zrezygnowali z odczytywania wniosków. 

/sprawozdanie stanowi załącznik  nr 2 do protokołu/. 

Dyskusja: 

Radny Szaniec – W Ożarowie został pominięty wniosek zebrania wiejskiego w sprawie 

wyczyszczenia rowu  przy drodze koło cegielni. Była głośna dyskusja w tej sprawie. 

Pani Sekretarz –  sprawa była zgłaszana na komisji. Wniosek ten został dopisany i przekazany 

na stanowisko pracy. 

Przewodniczący Rady -  w czasie objazdu dróg temat został zgłoszony i wniosek  został 

dopisany do protokołu. 

 

Więcej głosów w dyskusji nie było.  

Sprawozdanie z  przebiegu zebrań sprawozdawczo-wyborczych sołtysów i rad 
sołeckich zostało przyjęte jednogłośnie przez Radę Gminy. 

 
 

P u n k t  7 

 

Zatwierdzenie projektu konkursowego pt. Klub Integracji Społecznej  

„Pomocna dłoń” II w    ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej; 

Działania 7.2 Przeciwdziałanie    wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii 

społecznej; Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja    zawodowa i społeczna osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym Programu    Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

 

Głos zabrała pani Gardyan Jolanta – Kierownik GOPS Mokrsko. 
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Na wstępnie  podziękowała za  przychylność Rady i Wójta Gminy przy realizacji I projektu, 

który został zakończony w grudniu ub. roku. Następnie odczytała  wiersz - podziękowanie, 

jaki został napisany podczas wycieczki uczestników ŚDS na wycieczce w Wiedniu. 

Na ręce pana Wójta i Przewodniczącego przekazała  oprawiony w ramkę wiersz i zdjęcie 

uczestników. 

Został napisany II projekt  pt. Klub Integracji Społecznej „Pomocna dłoń II”, który w drodze 

konkursu został pozytywnie oceniony.  Otrzymał bardzo wysoką punktację bo aż 106 

punktów. 

W tym projekcie przewidziane jest utworzenie pracowni ceramicznej/garncarskiej/.  

Utworzenie  takiej pracowni wiąże się z dość dużymi kosztami. Nie  byłoby nas stać  bez 

środków zewnętrznych na zakup urządzeń do pracowni. Piec do wypalania jest b.drogi ok.10 

tys.zł., musi być też specjalna glina. Poza tym dość wysokie są koszty instruktorów. Nie są to 

osoby z naszego terenu, a tylko z Akademii Plastycznej w Łodzi. Najpierw sztuki 

wytwarzania wyrobów ceramicznych muszą nauczyć się nasi pracownicy, którzy będą 

następnie szkolić uczestników ŚDS.  

Dzięki projektowi ŚDS zostanie wyposażony w nową pracownię dostosowaną do osób 

niepełnosprawnych . Pozwoli ona za zdobycie nowych kwalifikacji  zawodowych przez 

naszych uczestników. 

Okres realizacji projektu przewidziany jest na 2 lata. tj. od 1 maja 2011 r do 30.06.2012r. 

Całkowita wartość projektu wynosi 164.238,24 zł. i w całości jest finansowany ze środków 

unijnych. W roku 2011 zostaną poczynione największe zakupy. Planowana kwota wynosi 

106.574 zł i na rok 2012 - 57.664.24 zł. 

Budżet jaki mamy na ŚDS jest taki sam jak kilka lat wstecz. Borykamy się z trudnościami 

finansowymi. Dzięki realizacji projektu konkursowego polepszy się standard funkcjonowania 

ŚDS.  

Dyskusja: 

Radna Gładysz – chciałam pogratulować  pani Kierownik, że bez obciążenia naszego budżetu 

powstania nowa pracownia ceramiczna. Osoby, które są uczestnikami ŚDS są b.zadowolone, 

że mogą tam przebywać.  

Wójt Gminy -  Większość ŚDS w Polsce ma problemy z utrzymaniem się. Nasz ŚDS jest 

jednym z nielicznych, który poprzez pisanie takich projektów nie ma problemów z bieżącym 

utrzymaniem. 

Nie jest to oferta skierowana  tylko dla ŚDS-u. Jeżeli placówki szkolne byłyby chętne i 

chciały współpracować, można  tą pracownię wykorzystać szerzej. 

Bardzo ważne jest, że projekt jest w 100% dofinansowany z środków zewnętrznych. Im 

więcej takich wniosków, to tym lepsza sytuacja budżetowa gminy po stronie dochodów i 

wydatków oraz zadłużenia. Należy  tylko  pogratulować takich pomysłów.   

 Przewodniczący Rady  poprosił Komisje Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu  

uchwały /zał.Nr 4/ 

 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr VII/ 35/11 w sprawie Zatwierdzenia 
projektu konkursowego pt. Klub Integracji Społecznej „Pomocna dłoń” II w    ramach 
Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej; Działania 7.2 Przeciwdziałanie 
wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałania 7.2.1 
Aktywizacja    zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
Programu    Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 
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P u n k t  8 

 

Przyjęcie Programu usuwania wyrobów zawierających  

azbest z terenu Gminy Mokrsko 

 

 

Głos zabrał pan Tadeusz Kik – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska w Urzędzie Gminy 

Program usuwania wyrobów  zawierających azbest z terenu gminy Mokrsko został 

opracowany przez firmę Adler Consulting z Łodzi . Jest to aktualizacja Programu , który był 

przyjęty przez Radę Gminy w 2008r z uwagi na zmianę przepisów, głównie ustawę o 

odpadach oraz Krajowy program usuwania azbestu. 

Program był opracowywany od września do grudnia 2010r. Była przeprowadzona 

szczegółowa inwentaryzacja azbestu, głównie pokryć dachowych oraz azbestu 

zmagazynowanego luzem przez mieszkańców na posesjach. 

Na podstawie inwentaryzacji ilość płyt azbestowych w gminie  wynosi182.135 m
2 .

 

Główne założenia programu to ochrona mieszkańców przed włóknami azbestowymi i 

usunięcie azbestu z terenu gminy Mokrsko. Koszt usunięcia tej ilości azbestu jaka jest na 

terenie gminy  wynosi ponad 4 mln zł. Program zawiera też procedury bezpiecznego 

usuwania azbestu oraz postępowania i użytkowania z wyrobami azbestowymi. Finansowanie 

usunięcia azbestu w programach rządowych spada na właścicieli posesji.  

W naszym programie zakładamy, że może on być dofinansowany: 

- w  I wariancie przez Urząd Gminy z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska,  

- II wariant zakłada, że będzie finansowany poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

    Środowiska, 

- III wariant jest   pozostawienie usunięcie wyrobów azbestowych w gestii mieszkańców. 

Program opracowany przez firmę z Łodzi pozwala nam starać się o dofinansowanie na 

usuwanie azbestu.  Przyjęcie go przez Radę Gminy  pozwoli nam na dalsze działania. 

Według Programu rządowego z 2002 roku azbest z terenu Polski ma zniknąć do 2032r.   

Jedyna możliwość i postępowanie z azbestem  na dzień dzisiejszy, to jest składowanie go na 

składowiskach wyrobów niebezpiecznych, czyli ofoliowanie, złożenie na palecie i zasypanie 

ziemią lub piaskiem. 

Koszt usunięcia, demontażu i utylizacji 1 płyty eternitu wynosi ok. 20 zł za 1 m
2. 

Wójt Gminy – obecnie firmy, które produkowały azbest podobno opatentowały technologię, 

która pozwala z powrotem przerobić azbest na materiał budowlany. Pozostaje tylko kwestia 

czy będzie do tego dofinansowanie.  

Najprostszym sposobem  jest zdjęcie eternitu, ofoliowanie i zasypanie piaskiem. 

Radny Bil Zenon – przedstawił opinię zbiorczą z wspólnego posiedzenia  Komisji z dnia 21 

marca 2011r /opinia w załączeniu , zał.Nr 4/ 

 

Ponieważ głosów w dyskusji nie było, Przewodniczący Rady poprosił Komisję Uchwał i 

Wniosków o przedstawienie projektu uchwały /zał.Nr  Nr 5/ 

 

Rada Gminy Mokrsko podjęła jednogłośnie uchwałę Nr VII/36/11 w sprawie Przyjęcia 
Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mokrsko. 
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P u n k t  9 

 

Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

 

   a/ zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych 

   mających charakter cywilno-prawny, 

    

Głos zabrała pani Sylwia Piekarek, przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 

należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny przypadających Gminie Mokrsko 

lub jej jednostkom podległym, wskazania organu do tego uprawnionego oraz ustalenia 

warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić 

będzie pomoc publiczną. /zał.Nr 6/ 

Radny Zenon Bil – przedstawił zbiorczą opinię z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 21 

marca 20011r. /zał.Nr 7/ 

Dyskusja: 

Sołtys Wiesława Czart -  jeżeli ktoś złoży podanie o umorzenie podatku  to  odsetki nie rosną? 

Pani Sylwia Piekarek – po wpłynięciu podania odsetki nie są naliczane. W tej uchwale chodzi 

o należności nie podatkowe tylko cywilno-prawne takie jak czynsze, opłata za wodę, tj. 

wszystkie należności, które nie reguluje Ordynacja podatkowa. 

Ta uchwała jest podejmowana ponieważ zmieniły się przepisy /ustawa o finansach 

publicznych/ na podstawie, których  poprzednia uchwała była podjęta. 

 

Więcej głosów w dyskusji nie było. 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr VII/37/11 w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 
należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny przypadających Gminie 
Mokrsko lub jej jednostkom podległym, wskazania organu do tego uprawnionego 
oraz ustalenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w 
których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.  
 
 

b/wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Mokrsko środków stanowiących 

 fundusz sołecki w roku budżetowym 2012 

  

Głos zabrała pani Renata Nagła Skarbnik Gminy. 

Do wyliczenia funduszu sołeckiego  bierze się pod uwagę średnią kwotę bazową w kraju. Na 

rok  2011 ta kwota wynosi  2.399,29 zł na 1 mieszkańca. W  Gminie Mokrsko na dzień 

31.12.2009 r liczba mieszkańców zameldowanych na stałe  wynosiła  5.424 osób.  Dochody 

bieżące Gminy za rok 2009 to kwota 13.776.975 zł, co stanowi dochód na 1 mieszkańca  w 

wysokości 2.540 zł. Dzieląc tą kwotę  przez kwotę średnią bazową w kraju, otrzymujemy 

współczynnik 105,86%, czyli refundacja poniesionych wydatków w ramach funduszu 

sołeckiego na terenie gminy  wynosi 20%. 

Dotychczas samorządy wsi otrzymywały 20% udziału z podatku rolnego. Na rok 2011 jest to 

kwota 70.199zł, natomiast w przypadku funduszu sołeckiego kwota wynosi 197.637,40 zł 

i tak kwotę należałoby  zarezerwować w budżecie w roku 2012 na fundusz sołecki, z czego 

refundacja  20% poniesionych wydatków to kwota 39.5287,48 zł. Refundację otrzymalibyśmy 

w roku następnym czyli 2013 roku. 
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Fundusz sołecki na rok 2012 dla poszczególnych sołectw przedstawia się następująco: 

 

                                     Fundusz sołecki                20% udziału w podatku rolnym, 

- Mokrsko I   -  32.334,20 zł                   -  12.044 zł 

- MokrskoII             -  18.211,80 zł              -    7.776 zł 

- Krzyworzeka I -  15.671,80 zł              -    6.543 zł 

- Krzyworzeka II        -  17.272,00 zł                                   -    8.669 zł 

- Ożarów                     -  29.946,60 zł                                   -  12.772 zł 

- Brzeziny                   -    6.045,20 zł                                   -       984 zł 

- Komorniki                -  23.418,80 zł                                   -    7.196 zł 

- Jasna Góra                -  10.718,80 zł                                   -    1.586 zł 

- Motyl                        -    6.654,80 zł                                   -       151 zł 

- Chotów                      -  17.805,40zł                                    -   6.563 zł 

- Słupsko                     -  12.547,60 zł                                    -   4.368 zł 

- Mątewki                    -     7.010,40 zł                                   -  1.547 zł   

 

Radny Zenon Bil – przedstawił zbiorczą opinię z wspólnego posiedzenia komisji w dniu 

21.03.11r /zał.Nr 8/ 

 

Dyskusja: 

Przewodniczący Rady -  na komisjach był temat szeroko omawiany i dyskutowany. Środki na 

utworzenie funduszu sołeckiego muszą być zarezerwowane w budżecie gminy. Do realizacji 

zadań Wójt Gminy będzie miał około 130 tys.zł mniej. Środki będą rozdrobnione na  małe 

zadania, każde sołectwo po kilka tysięcy złotych. Zginie jedno duże zadanie inwestycyjne na 

które możemy  środki podwoić nawet  potroić jeśli będzie lepsze dofinansowanie. Z funduszu 

sołeckiego możemy odzyskać tylko 20%. Ja byłbym bardzo ostrożny przy podejmowaniu 

uchwały. Dopóki  mamy możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych jestem za tym aby 

nie drobić naszego budżetu. 

Radny Wojciech Szaniec – dyskutowałem  temat funduszu sołeckiego z Radą Sołecką i mam 

pytanie do p.Wójta. Podam przykład: fundusz sołecki wynosi 20 tys.zł. Rada Sołecka za tą 

kwotę i zakupiła kostkę. Kto ma  ją założyć? Czy Urząd Gminy swoimi pracownikami, czy 

Rada Sołecka zatrudnia firmę, która położy płytki. 

Wójt Gminy  - Gmina może założyć kostkę lub nie  z uwagi na brak mocy przerobowej i 

czasu.  

Radny Wojciech  Szaniec -  z tego wynika, że   w budżecie muszą być zaplanowane środki na  

założenie kostki. Nie sztuka wziąć pieniądze z budżetu  i  zakupić kostkę, którą nie ma kto 

założyć. Temat przedyskutowałem z członkami rady sołeckiej i będą głosował przeciw 

utworzeniu funduszu sołeckiego. Mamy zaplanowane poważne inwestycje, na które Gmina 

musi zaciągnąć kredyt i później go spłacać. 

Ja będę głosował przeciw, do tego upoważniła mnie Rada Sołecka. 

Radny Marcin Głąb - Ja po burzliwej dyskusji na komisjach, pozwoliłem sobie poświęcić 

prywatny czas i poczytałem na temat funduszu sołeckiego w internecie. Tyle samo głosów 

jest „za” co „przeciw”. 

Fundusz sołecki  nam jako mieszkańcom sołectwa daje więcej pieniędzy na poprawę życia 

mieszkańców. Izby Obrachunkowe różnie to interpretują. Sołtys z radą sołecką złoży wniosek 

do Wójta Gminy, że środki funduszu sołeckiego chce przeznaczyć na  jakieś zadanie w 

sołectwie. Nie może tych pieniędzy wykorzystać dowolnie np. do wyczyszczenia rowu przy 

drodze gminnej. Droga jest własnością gminy i rów powinien być wyczyszczony z środków 
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budżetu gminy, ma go wyczyścić Urząd Gminy.   Sołectwo musi przeznaczyć te pieniądze na 

konkretne zadanie związane z poprawą życia mieszkańców danego sołectwa. Krzyworzeka 

byłaby podzielona na 2 części.  

Fundusz sołecki jest niesprawiedliwy, np. Krzyworzeka I ma na 1 osobę 33 zł, Krzyworzeka 

II ma 36 zł,    a Motyl na 1 osobę  107 zł. 

Wnioski z danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie zwołane z  inicjatywy sołtysa. Do 30 

września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek sołtys przekazuje go 

Wójtowi Gminy celem ujęcia  w projekcie  budżetu gminy. Następnie jest on sprawdzany pod 

względem prawnym tj. czy spełnia warunki określone w ustawie.  

Budżet gminy to jest tort, który jest już podzielony. Z tego podziału na rok 2011 mamy 

przeznaczone 70.199 zł. Jeżeli uchwalimy fundusz sołecki to musielibyśmy  w budżecie 

zapewnić 197 tys. zł. Komu zabierzemy  ok.130 tys. zł aby dołożyć  do funduszu sołeckiego? 

Zgodnie z ustawą otrzymamy refundację poniesionych wydatków  wykonanych w ramach 

funduszu sołeckiego  w wysokości 20% dopiero  w przyszłym roku /2013/.  W roku 2012 

ponosimy  koszty realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego w 100% z budżetu gminy.  

Nie ma też pewności, że te 20% odzyskamy w 2013r. Braknie nam w 2012 roku  20% z 

kwoty 130 tys.zł. 

Padały też w internecie stwierdzenia, że fundusze dzielą budżet na mniejsze inwestycje, a 

można  opracować  większy projekt, na który można otrzymać większe dofinansowanie. 

Czy nas na dzień dzisiejszy przy takim budżecie i zadłużeniu jakie mamy stać nas na 

utworzenie funduszu sołeckiego? 

Radny Dominik Chwaliński -   radni dzisiaj  nie przegłosowali  60 tys. zł na boisko w 

Komornikach. Gdyby fundusz sołecki został utworzony można byłoby 23 tys. zł przeznaczyć 

na boisko. Skąd mamy wziąć środki aby dokończyć budowę boiska? 

Radny Arkadiusz Piśniak -  jeżeli dzisiaj uchwalimy fundusz sołecki, to obciąży on budżet 

roku 2012, a na razie prognoz finansowych na rok 2012 nie znamy. 

Ja jestem za aktywizacją społeczeństwa, by mieszkańcy mieli jakieś środki  i mogli coś 

zrobić. Do mnie większe liczby przemawiają  w większym stopniu. Cele na jakie  można 

wydać środki  funduszu sołeckiego zawsze się znajdą. Dajmy ludziom trochę samorządności. 

Ktoś kto nie potrafi liczyć, to za całą sumę zakupi materiał a nie zostawi pieniędzy na 

robociznę.   

Wydaje mi się, że fundusz sołecki pomoże ludziom bardziej się zaktywizować. Jestem za 

utworzeniem funduszu sołeckiego. Może  uchwalmy fundusz sołecki na próbę. Chciałbym 

zobaczyć  jak przyjmie się fundusz sołecki w naszej gminie, jeżeli się nie, będziemy zmuszeni 

powrócić do roku 2011.  

Radna Irena Gładysz –  ja również wspólnie z panią sołtys odbyłyśmy spotkanie z członkami 

Rady Sołeckiej w Chotowie na temat utworzenia funduszu sołeckiego. W Chotowie Rada 

sołecka i pani sołtys oraz ja jesteśmy  aby fundusz sołecki został utworzony. Dobrze byłoby 

środki przeznaczyć na duże inwestycje, ale małe też są potrzebne.  

Przewodniczący Rady – będziemy aktywizować społeczeństwo a z budżetu zniknie nam 200 

tys.zł , za co można byłoby położyć  1 km asfaltu na drodze. 

Radny Marcin Głąb – na sesji są sołtysi i  chciałbym usłyszeć jak oni zapatrują się na ten 

temat.  Będą oni głównymi realizatorami funduszu sołeckiego.  

Sołtys Zdzisław Słowik -  ja jestem za podziałem środków na sołectwa  jak dotychczas tj. 

przeznaczenie 20% z podatku rolnego do dyspozycji samorządu wsi. 

Sołtys  Juszczak –  jestem podobnego zdania. 

Wójt Gminy – Środki funduszu sołeckiego można przeznaczyć na wiele  zadań. Pieniądze 

muszą być wydane rozsądnie, celowo i gospodarnie. 



 16 

Środki  jakie będzie miało do dyspozycji sołectwo nie wystarczą na wykonanie drogi 

asfaltowej. Musiałyby być gromadzone przez kilka lat. Nie przechodzą one jednak na 

następny rok, muszą być wykorzystane w danym roku. 

O ile mi wiadomo, gminy  które utworzyły fundusz sołecki nie otrzymały jeszcze refundacji. 

Może  faktycznie w sołectwie jest wiele rzeczy, które należy zrobić. Nie można też mówić , 

że Gmina ich nie wykonuje.  

Na ostatniej komisji mówiłem, że na przyszły rok i kolejne lata mamy zaplanowane duże 

zadania inwestycyjne. Jest to budowa kanalizacji w gminie,  modernizacja szkoły w Mokrsku 

/modernizacja kotłowni/ oraz ośrodka zdrowia w Mokrsku /wspólna kotłownia z Urzędem 

Gminy/. Po stronie wydatków zadania te w przyszłym roku dają kwotę ok.2 mln zł. 

Co będzie jeśli w tym roku zadłużenie będziemy mieli na poziomie 60% i w przyszłym roku 

nie będziemy mieli dodatkowych dochodów. W tej sytuacji nawet 164 tys.zł jakie otrzymał 

GOPS na projekt jest dla nas rzeczą pozytywną. 

Mamy nakreślone  zadania i wydatki w okresie 4 lat  prawie  na kwotę 12 ml zł a w 

przyszłym roku będziemy mieli jeszcze do płacenie za drogę  koło Muzeum. 

Może być taka sytuacja, że z niektórych zadań będziemy musieli zrezygnować, bo nie będzie 

nas na nie  stać. 

Poza tym jeżeli  Państwo radni ustalicie, że należy wykonać projekty drogowe, to będą one 

ileś kosztować. Na dzień obecny nie ma  środków, możemy ewentualnie w przyszłym roku za 

te projekty zapłacić. Procedura wykonania projektu drogi gminnej to jest minimum pół roku. . 

 

Więcej głosów w dyskusji nie było, Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie: kto jest  

za wyodrębnieniem  w budżecie Gminy Mokrsko środków stanowiących fundusz sołecki w 

roku budżetowym 2012? 

Za wyodrębnieniem środków funduszu sołeckiego głosowało 4 radnych, 8 było 
przeciw i 2 wstrzymało się od głosu. 
Następnie Przewodniczący Rady poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie 

projektu uchwały /zał.Nr  / 

 
Rada Gminy podjęła uchwałę Nr VII/38/11 w sprawie nie wyrażenia zgody na 
wyodrębnienie w budżecie Gminy Mokrsko środków stanowiących fundusz sołecki w 
roku budżetowym 2012 przy 8 głosach „za”, 3 głosach „przeciw” i 3 głosach 
„wstrzymujących się”. 
 
 

 

c/ upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku do 

prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym 

 

Głos zabrała pani  Małgorzata Stanek Sekretarz Gminy. 

Został przygotowany projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku do prowadzenia postępowania w sprawach 

przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym / treść uchwały  został 

odczytany, zał.Nr …. /. 

Do chwili obecnej decyzje w sprawie przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

wydawał Wójt Gminy. W ub. roku ustawodawca zmienił zapisy artykułu 90e o systemie 

oświaty dając możliwość upoważnienia kierownika GOPS-u do wydawania takich decyzji. 

Będzie to łatwiejsze dla osób, które o taką pomoc się ubiegają. Obecnie te osoby musiały 

zwracać się do GOPS o wydanie zaświadczenia i przynieść je do Urzędu Gminy. 
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Gdy zostanie podjęta uchwała i wejdzie w życie, osoby będą mogły załatwić sprawę w 

jednym miejscu. Uważam, że będzie to z korzyścią dla interesanta. 

Radny Bil Zenon – przedstawił opinię zbiorczą z wspólnego posiedzenia komisji z dnia 

21.03.2011r./opinia w załączeniu/. 

 
Głosów w dyskusji nie było. 
Rada Gminy podjęła  jednogłośnie uchwałę Nr VII/39/11 w sprawie upoważnienia 
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku do prowadzenia 
postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym 
 
 
d/trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu Interdyscyplinarnego 

  oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, 
  

Głos zabrała pani Patrycja Baranowska – przedstawiła tryb i sposób powoływania i 

odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania. 

W naszej Gminie Zespól Interdyscyplinarny już działał. Zmiany polegają na tym, że każda 

grupa robocza wybiera spośród siebie Przewodniczącego. Do tej pory był Przewodniczący 

Zespołu, a teraz będzie jeszcze Przewodniczący grupy. Będzie on wybierany zwykłą 

większością głosów. Kieruje on pracami grupy i wyznacza terminy posiedzeń. Po każdym 

posiedzeniu przekazuje Przewodniczącemu Zespołu pisemną informację o podjętych 

działaniach, raz w m-cu dokonywane są wizyty monitorujące środowisko, w których jest  

przemoc i  w którym funkcjonuje system niebieskiej karty. W ramach pracy z osobą,  rodziną, 

grupami problemowymi lub środowiskiem gromadzona jest następująca dokumentacja: 

-  pisemne zgłoszenie  czyli dokument potwierdzający zgłoszenie problemu do rozpatrzenia 

przez grupy robocze. Do kwestionariusza dołączone są kopie dokumentów dostarczonych 

przez osobę, przedstawicieli grup problemowych lub środowiska, 

- pisemna zgoda osoby lub pełnoletniego przedstawiciela rodziny, o ile osoba ta wyraża 

zgodę, której sprawa ma być przekazana  do rozpatrzenia w ramach grupy roboczej. 

Do  projektu uchwały dołączyłam dodatkowo wzór wniosku, którym posługuje się nasz 

zespół. Wnioski są  dostępne na stronie internetowej oraz są wyłożone na stoliku przed 

Punktem  konsultacyjnym. Jest  tez skrzyneczka do której można wniosek wrzucić.  

Radny Bil Zenon – przedstawił opinię zbiorczą z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 21 

marca 2011r / zał.Nr   / 

 

Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący rady poprosił Komisje uchwał i Wniosków o 

przedstawienie projektu uchwały. 

Rada Gminy Mokrsko podjęła jednogłośnie uchwałę Nr VII/40/11 w sprawie/trybu i 
sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu Interdyscyplinarnego   oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania. /przy obecności na sali obrad 12 

radnych/ 

 

e/ uchwalenia minimalnej stawki czynszu za lokale użytkowe, 

 

Głos zabrała pani Paulina Przybyłek. W związku ze wzrostem inflacji przyjętym przy 

uchwalaniu budżetu na 2011 rok tj.2,3% proponuje się zwiększyć stawki czynszu najmu 

lokali użytkowych o ten wskaźnik. 
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 Radny Zenon Bil przedstawił zbiorczą informacje z wspólnego posiedzenia komisji z dnia 21 

marca 2011r /opinia w załączeniu/ 

 

Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący Rady poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o 

przedstawienie projektu uchwały./zał.Nr…/ 

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr VII/41/11 w sprawie. uchwalenia 
minimalnej stawki czynszu za lokale użytkowe / przy obecności na sali obrad 12 radnych/ 

 

f/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi 

dzierżawcami 

 

Głos zabrał  pan Łukasz Wolny  – W najbliższym czasie kończą się umowy dzierżawy 2 

nieruchomości gminnych na terenie Mokrska. Jedna działka jest  10 arowa  obok parku 

dotychczas dzierżawiona przez p.Kanię, druga  30 arowa za osiedlem  dzierżawiona przez 

p.Wąsińskiego. Obaj panowie zadeklarowali chęć przedłużenia umowy dzierżawy. 

Mamy uchwałę, która określa zasady gospodarowania nieruchomościami przez Wójta, jednak 

ze względu na orzecznictwo do art.18 ustawy o samorządzie gminnym, każdorazowo musimy  

podejmować uchwałę o wyrażeniu zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy . Został 

przygotowany projekt uchwały, który dzisiaj  radni otrzymali. 

Dyskusja: 

Radny Piśniak  

– chciałem się zapytać, która to jest działka  dzierżawiona przez p.Kanię. 

-  interesuję się działkami  pod przyszłe boisko w Mokrsku i zauważyłem inne 

zagospodarowanie działek przez p.Kanię  Czy są jakieś problemy z granicami pomiędzy 

działką gminną a działką wykupioną przez p.Kanię. 

Pan Wolny – jest to działka położona przy parku, od strony stawu w stronę jego 

gospodarstwa. 

Wójt Gminy -  płot betonowy, który istnieje pomiędzy parkiem a gospodarstwem p.Kanii 

wyznacza linie granic działek  ze wschodu na zachód. Działki po stronie południowej należą 

do p.Kani , natomiast  po stronie  północnej do Gminy. Rozmawiałem z p.Kanią, iż przy 

robotach ziemnych podczas budowy kompleksu sportowego może być naruszona granica jego 

działki, dlatego  może pozostawił  pas buforowy. 

 

Więcej zapytań nie było. Pan Wolny przedstawił projekt uchwały zał.Nr…/ 

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr VII/42/11 w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawy. 
 

 

P u n k t  10 

 

Zmiany w budżecie gminy na 2011r 

 

Głos zabrała pani Renata Skarbnik Gminy 

Zmiany w budżecie gminy są zupełnie inne niż sygnalizowałam na komisji. 

Otrzymaliśmy pismo od Wojewody, że otrzymaliśmy dotację celową na rok 2011 w kwocie 

757.048, 00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej 

Chotów-Krzyworzeka –Ożarów i skrzyżowania z drogą powiatową „. 

W załączniku Nr 1 „ Plan dochodów budżetu Gminy Mokrsko na 2011r”  

Dział 600-Transport i Łączność ,   

zwiększa się dochody majątkowe o 757.048 zł 
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Dział 750 – Administracja Publiczna 

Zwiększa się dochody o 9.849,00. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa  na 

realizację spisu powszechnego. 

W sumie dochody zwiększają się o kwotę 766.897,00 zł, w tym wydatki bieżące o 9.849,00 zł 

i wydatki majątkowe o 757.048 zł. 

W ślad za otrzymanymi dochodami w poszczególnych grupach , dokonano zmian  w planie 

wydatków. 

Dokonano również podziału środków będących w dyspozycji samorządu wsi, które dotyczą 

zarówno zadań bieżących i majątkowych. 

Dział 600 – Transport i Łączność 

Rozdział drogi gminne publiczne  zwiększa  się o kwotę dotacji - 757.048 zł i zmniejsza się. 

W sumie dział ten większa się o 61.705 zł z czego 5.915 zł  Środki Rady sołeckiej na 

przebudowę drogi  Mątewki-Mamzerówka /poz.2 załącznika inwestycyjnego/ 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 

Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 8.500 zł /są to środki rad sołeckich/ 

oraz  wydatki majątkowe o 149.843 zł. Na tą kwotę wydatków majątkowych składa się: 

przebudowa budynku komunalnego-ośrodek zdrowia w Mokrsku – 112.300 zł, zakup 

nieruchomości na rzecz Gminy – 30.000 zł, budowa parkingu w Krzyworzece – 7.543 

zł/środki rady sołeckiej/. 

Dział 750 Administracja Publiczna 

Zwiększa się wydatki bieżące o 9849 zł . Są to środki na wydatki NSP. 

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa 

Zwiększa się ogółem wydatki o 26.233 zł , z tego wydatki  bieżące 15.233 zł /są to środki rad 

sołeckich/ i majątkowe 11.000 zł, /są to środki rad sołeckich Mokrsko I i II na opracowanie 

dokumentacji na przebudowę strażnicy OSP w Mokrsku/. 

Dział 800 Oświata i Wychowanie 

Ogólnie wydatki zwiększają się  o 25.000zł., w tym  wydatki bieżące zmniejsza się o 60.000 

zł a zwiększa się majątkowe o 85.000 zł. 

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe,  

zmniejsza się wydatki bieżące o 90.000 zł. Są to wynagrodzenia i pochodne. Wynagrodzenia 

zostały przeliczone, nie uwzględniają one wypłaty w roku 2011 dodatku wyrównawczego, 

który wypłacany jest 2012 roku,  

Rozdział 80104 – przedszkola,  

zmniejsza się wydatki o 10.000zł,  z czego z wynagrodzeń o 15.000zł ,  o 5.000 zwiększa się 

wydatki bieżące, ponieważ były zaplanowane w kwocie minimalnej. 

Rozdział 80110 Gimnazja 

zwiększa się wydatki bieżące o 10.000 zł 

Rozdział 80195 stołówki szkolne i przedszkolne 

Zwiększa się wydatki bieżące o 15.000 zł , w tym  wynagrodzenia i pochodne o 5 .000 zł. 

Rozdział 80195 - pozostała działalność 

Zwiększa się wydatki o 100.000 zł., z tego wydatki majątkowe o  80.000 zł i bieżące  o 

15.000zł  z przeznaczeniem na  zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 

Jastrzębiej Górze  / 10 tys.zł na wydatki bieżące, 5 tys. zł na wynagrodzenia i pochodne/ Jest 

to kwota za  mała  na pokrycie wszystkich kosztów. Po wyliczeniu strony dochodowej 

/odpłatności za pobyt/ kwota ta  zostanie wprowadzona po stronie wydatków. 

Ogółem wydatki majątkowe w oświacie wzrastają o 85.000 zł,  w tym 43.137 tys. zł  na 

Ogródek dydaktyczny sposobem na kreowanie postaw proekologicznych uczniów i 

wychowanków Zespołu Szkoły i przedszkola w Krzyworzece” /poz.10 załącznika 

inwestycyjnego/ i na opracowanie dokumentacji na 4 place zabaw w ramach programu 

Radosna szkoła – 41.863 zł.  
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Dział 852 – Opieka Społeczna 

zwiększa się wydatki 

 w  rozdziale 85228 -  Usługi opiekuńcze  i specjalistyczne  o 58,580 zł,  są to koszty 

związane z opiekunkami domowymi, które wcześniej były sklasyfikowane w rozdziale 85219 

- Ośrodki pomocy społecznej 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

Zwiększa się rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów  o 7 tys.zł. Musieliśmy dzisiaj 

wypłacić stypendium w kwocie 520 zł. Pozostała kwota to jest wkład 20% Gminy  do 

otrzymanej dotacji na ten cel. 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Zwiększa się wydatki bieżące o 3.000 zł. Są to środki rad sołeckich Krzyworzeka I i II na 

założenie oświetlenia ulicznego. 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Zwiększa się wydatki bieżące na utrzymanie świetlic o 10.000 zł  oraz w pozostałej 

działalności /zespoły/ zwiększa się wydatki bieżące o 7.839 zł / są to środki  rad sołeckich/ 

Dział 926 Kultura fizyczna 

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 454.928 zł, w tym 5.428 zł  wydatki bieżące  i  

449.500 zł  wydatki majątkowe,  na co składa się 392.000 zł  – dopłata do budowy Orlika, 

/poz.16 załącznika inwestycyjnego, całkowity koszt zadania wg wartości kosztorysowej to 

2.334 tys.zł/,  60.000 zł na budowę kompleksu sportowego w  ramach Odnowy Miejscowości 

Chotów, 7.500 zł budowa boiska sportowego w Komornikach / środki rad sołeckich/ 

Ogółem wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę dotacji 9.849 zł i majątkowe o 757.048 

zł. 

Dyskusja: 

Radny Arkadiusz Piśniak  

– dział 801 rozdział 80195 -pozostała działalność  zwiększa się 100 tys.zł  w tym 15 tys.zł na 

wypoczynek w Jastrzębiej Górze z czego wydatki bieżące o10 tys.zł . Czy z wydatków 

bieżących może być pokrycie kosztów związanych dzierżawą gruntów? 

-  czy place zabaw w ramach „Radosnej Szkoły” muszą być wykonane i zapłacone w tym 

roku? 

Pani Skarbnik  

–  Są to środki przeznaczone na rozruch. Należność za dzierżawę może być pokryta  z 

wydatków bieżących 

- tak,  place zabaw muszą być wykonane i zapłacone w tym roku. 

Wójt Gminy - W materiałach jakie dzisiaj otrzymaliście, a tym co przedstawiła pani Skarbnik 

są pewne różnice.   

- Na Orlik planowana była kwota 360 tys.zł a  powinno być 380 tys.zł,  

- na ogródek dydaktyczny w Krzyworzece była kwota 37.288 zł . Otrzymaliśmy pismo , że 

   koszt piasku na ścieżki i ich wykonanie nie jest kosztem kwalifikowanym , musimy dołożyć 

   6 tys.zł. 

- Radosna szkoła. Pani Skarbnik wpisała dokładną kwotę   na opracowanie    dokumentacji., 

wynikającą z projektów  dla 4 szkół . 

W związku z tym w dziale  transport i łączność kwota jest mniejsza i wynosi 61.705 zł,  a nie 

86 tys.zł.. 

 

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

Wniosków o przedstawienie projektu uchwały./zał.Nr   / 

 

Rada Gminy podjęła uchwałę Nr VII/43/11 w sprawie zmian w budżecie gminy  12 
głosami „za” i  przy 2 głosach „wstrzymujących się” 
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P u n k t  11 
 

Sprawozdanie członków Rady Powiatu z gminy Mokrsko 

ze swej działalności 

 

 

Głos zabrał pan Szkudlarek Zbigniew.  

Rada Powiatowa Izby Rolniczej  Województwa Łódzkiego działa na podstawie ustawy z dnia 

14 grudnia 1995 roku o Izbach Rolniczych. Do zadań Rady Powiatowej należy: 

- sporządzenie analiz i opinii , przedstawienie wniosków oraz dokonywanie ocen z zakresu 

rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych i przedstawienie  ich Zarządowi Izby Rolniczej 

Województwa Łódzkiego,  

- wykonywanie opinii w sprawach zgłoszonych przez Zarząd lub Walne Zgromadzenie, 

- realizacja innych obowiązków określonych w statucie  Izby. 

4 lutego 2007 roku odbyły się wybory do Powiatowej  Rady Izby Rolniczej Województwa 

Łódzkiego w powiecie wieluńskim. W wyniku wyborów w skład Rady Powiatowej weszło po 

2 przedstawicieli, rolników z 10 gmin wchodzących w skład powiatu z wyjątkiem Gminy 

Biała, która miała 1 przedstawiciela. 

Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej odbywa się raz na kwartał. Rada Powiatowa 

zajmowała się przed wszystkim wypełnianiem wniosków o przyznanie płatności 

bezpośrednich do gruntów rolnych, podpisywaniem umów o udzielenie dotacji do 

zakupionego wapna pochodzącego z przerobu kopalin naturalnych celem rekultywacji gleb 

zakwaszonyc, przyjmowaniem próbek gleb do badania. W 2008 roku członkowie Rady 

Powiatowej Izby Rolniczej w Wieluniu uczestniczyli w organizowaniu szkoleń dla rolników. 

Na terenie gminy odbyły się 2 szkolenia. Były to szkolenia finansowane z środków unijnych. 

Dotyczyły one tematyki: 

- spełnienia standardów w dziedzinie  ochrony środowiska, zwierząt i konsumenta  

- uzyskania dopłat bezpośrednich, 

- nowoczesnego chowu bydła mięsnego, owiec i drobiu, 

Członkowie Rady Powiatowej Izby Rolniczej brali czynny udział w pracach komisji do spraw 

szacowania szkód w gminach objętych klęską suszy w 2008 r, a w 2010 r brali czynny udział 

w komisjach szacujących szkody powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku powodzi i 

podtopień, a także w komisjach szacowania szkód łowieckich. Robili to nieodpłatnie. 

Członkowie Rady Powiatowej Izby Rolniczej reprezentowali dożynki gminne czy  też 

powiatowe. 

Wybór do Rad Powiatowych Izby Rolniczej są 3 kwietnia br, kadencja trwa 4 lata. 

 

Dyskusja, zapytania 

Radny Braliński Zbigniew 

 –  Gmina Mokrsko ma mieć 1 kandydata, kto kandytuje. 

- czy jest dopłata do wapna i jaka jest procedura? 

Pan Szkudlarek 

 – do Rady Powiatu Izby Rolniczej powiatu wieluńskiego kandyduję ja. 

- dopłata do wapna była tylko jednorazowa. Dopłata wynosiła 50% . Warunkiem było 

zrobienie wszystkich badań, próbek gleby. Udało się tylko 1 raz w kadencji to wprowadzić. 

 

Więcej zapytań nie było. Rada Gminy przedstawiona informacje przyjęła do wiadomości. 
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P u n k t  12 

 

Informacja o działalności Wójta Gminy pomiędzy sesjami 

 

Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności pomiędzy sesjami /sprawozdanie w 

załączeniu/. 

Dyskusja: 

Radny Szaniec – W informacji pan Wójt wspomniał o działce w Ożarowie. Gdzie jest ta 

działka i  na co będzie zamieniana. 

Wójt Gminy -  jest to początek Ożarki 

Pani Sekretarz – Jest to działka Skarbu Państwa pod Ożarką, która nie powinna być 

skomunalizowana. Pod Ożarką są działki Skarbu Państwa, zostały kiedyś dawniej przejęte od 

rolników. 

Podczas komunalizacji ta działka została we wniosku wymieniona a nie powinna. Teraz 

trzeba 2 decyzje uchylić. Jedną uznającą działkę za mienie gminne i drugą decyzję 

komunalizacyjną w zakresie dotyczącym tej działki. Podczas komunalizacji działka ta stała 

się własnością Gminy  a nie powinna.  Musi być zwrócona Skarbowi  Państwa. 

Jeśli ktoś jest zainteresowany, może  na mapie  w pokoju p.Wolnego sprawdzić gdzie jest 

położona  działka. 

Radny Szaniec  - Byłem delegatem z gminy do Rady Społecznej SP ZOZ w Wieluniu. 

Zakończyła się kadencja Rady Społecznej 2007-2011, jeśli radni są zainteresowani mogę 

złożyć sprawozdanie. 

Przewodniczący Rady – proponuję złożenie sprawozdania na następnej sesji. 

 

 

P u n k t  13 

 

Interpelacje, zapytania i wolne wnioski 

 

 

Przewodniczący Rady – wczoraj odbył się Konwent Powiatu Ziemi Wieluńskiej, gdzie 

głównym tematem były sprawy nowotworowe , tj.badań genetycznych . Informacje w tej 

sprawie przedstawi pani Paulina Przybyłek 

Pani Paulina Przybyłek. -  przedstawiła informacje na temat bezpłatnego programu 

Ministerstwa Zdrowia, który jest skierowany do pacjentów , u których w najbliższej rodzinie 

tj. dziadkowie, rodzice, rodzeństwo,  II stopień pokrewieństwa wykryto nowotwory. Program 

umożliwia wczesne wykrywanie genetycznych uwarunkowań w całej rodzinie w zakresie 

nowotworów złośliwych. Warunkiem kwalifikacji do tych badań jest wypełnienie ankiety. 

Wymienione badania i konsultacje są  wykonywane bezpłatnie pod warunkiem pozytywnej 

weryfikacji ankiety, to znaczy jeżeli w rodzinie były zachorowania na nowotwory po 

weryfikacji przez doktora Huzarskiego taka osoba przychodzi na kolejne konsultacje, badania 

mammograficzne, USG. Badania są bezpłatne. Badania genetyczne pozwalają wykryć 

zagrożenia nowotworowe na kilka lub kilkanaście lat przed pojawieniem się objawów 

klinicznych zwiększając przez to szanse całkowitego wyleczenia. 

Do tego  programu przystąpiła już Gmina Biała. Dowiadywałam się jak to u nich wygląda. 

Gmina Biała podpisała umowę z doktorem Huzarskim, w której były ustalone warunki 

współpracy. Uchwaliła środki  na ten cel w wysokości 7 tys.zł, przeprowadzono akcję 

zbierania ankiet, których zebrano około 120. Ankiety zostały wysłane do doktora 

Huzarskiego, który je przejrzał. Następnie zorganizowano jednodniową akcję, doktor 

Huzarski przyjechał i osoby, które przeszły pozytywną weryfikację ankiet / 24 osoby/  zostały 



 23 

zaproszone na drugie spotkanie, na którym zostały określone dla każdej osoby dalsze formy 

leczenia, badania. Wydaje mi się, nie jest to zbyt duży koszt dla budżetu gminy. 

Pani Beata Marczak – pozwolę sobie włączyć wątek osobisty jeśli chodzi o ten program. 

Moja mama, zachorowała na raka trzustki, choroba ta rozwija się latami,  bezobjawowo. 

Kiedy zostanie wykryta jest już bardzo późno. Zmarła w ub.roku. Miała uszkodzony gen BRC  

A1 odpowiedzialny za dziedziczenie raka. W trakcie leczenia po 2 miesiącach brania chemii , 

która w przypadku mamy nie skutkowała, poznaliśmy doktora Huzarskiego. Robiliśmy 

badania i potwierdziło się, że była nosicielem genu BRC A1. W trakcie leczenia lekarz 

prowadzący zmienił chemię tj. miała zastosowana chemię typową dla osób , które mają 

uszkodzony ten gen. Dzięki temu żyła rok dłużej. Od stwierdzenia diagnozy guz już był tak  

duży, były nacieki, że operacja nie wchodziła w grę. Chemioterapia standartowa nie 

przynosiła żadnych  skutków. Po zmianie chemii dostała dodatkowy rok życia, co dla rodziny 

jest b.dużo. 

Gdyby maiła szanse zrobić te badania wcześniej i gdybyśmy wiedzieli, że jest nosicielką genu 

BRC A1 i  jest obciążona genetycznie, być może  choroba zakończyłaby się zupełnie inaczej. 

Wydaje mi się , że te badania są ogromną szansą  wykryć   zagrożenie nowotworowe na kilka 

lub kilkanaście lat  przed objawami. Myślę, że koszty wejścia w ten program nie  są na tyle 

obciążające dla gminy, a jest szansa , że jakiś procent ludzi może mieć uratowane życie. 

Bardzo zachęcam, aby Gmina Mokrsko weszła w ten program. 

Doktor Huzarski jest to  typowy naukowiec, społecznik, który żyje z rodzinami i wspiera  

tych , u których takie problemy się pojawiły. 

Przewodniczący Rady Przewodniczący Rady – uważam, że nie ma co dyskutować, a tylko 

przystępujemy. Pan Wójt na następną sesję przygotuje odpowiednie uchwały, a Rada je 

przegłosuje. W tym czasie  należy rozpropagować program i  zebrać  ankiety. 

Na zebraniu wiejskim w Słupsku był bardzo mocno podnoszony problem badań 

genetycznych. Proszę sołtysów o rozreklamowanie programu. 

Pani  Sekretarz -  na spotkaniu doktor Huzarski mówił, że program ministerialny w zasadzie 

skierowany jest do osób, które już zachorowały.  Jeżeli w budżecie przeznaczymy  środki 

i podpiszemy umowę z Instytutem to wtedy osoby , które są zdrowe będą mogły skorzystać  z 

możliwości badań. Gdy okaże się, że są genetycznie obciążone,  wtedy wykonywane są  

badania czy u nich jest ten gen uszkodzony, czy nie i następnie wdrożona wobec nich 

procedura leczenia. 

Program ministerialny walki z rakiem jest, ale nie jest wielką alternatywą. Trzeba być chorym 

aby z niego skorzystać. Wydaje mi się, że powinno nam zależeć aby wyodrębnić osoby , które 

są jeszcze zdrowe , ale zagrożone. 

Przewodniczący Rady -  poinformował, iż w Ożarowie  powstało Stowarzyszenie „Nasz 

Ożarów”, które zostało już zarejestrowane. 

Jednym z założycieli był  pan  Wojciech Szaniec. Przewodniczącą Stowarzyszenia została 

p.Paulina Kubowicz, zastępcą Adam Zadworny, Sekretarzem Halina Gniłka, Skarbnikiem 

Leszek Jochymski i ja członkiem Zarządu. W skład komisji rewizyjnej weszli – Stanek 

Małgorzata - przewodnicząca, członkowie :Bogdan Wesoły, Jacek Kujawiak. 

Radny Piśniak  

– otrzymałem odpowiedź na interpelacje i nie ma informacji dotyczącej zamykania bram  w 

obrębie Zespołu Szkół w Mokrsku. Czy są jakieś problemy? 

- powstała inicjatywa wewnątrz szkolna o przywrócenie imienia szkoły. Sięgając do historii,  

Powszechna Szkoła w Mokrsku w czasach przedwojennych miała swoje imię, tj.imię Jana 

Matejki. Moja prośba jest aby radca prawny  przedstawił nauczycielom scenariusz co należy 

zrobić, jaka jest procedura związana z nadaniem imienia szkole. 

Jest również prośba do radnych i p Wójta aby ogłosić konkurs  na projekt sztandaru szkoły. 

Szkoła w Mokrsku ma swoją historię, nie  jest szkołą małą, dlatego wydaje mi się za 
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stosowne przywrócenie jej imienia jak również ufundowanie sztandaru. Ogłoszenie konkursu 

wiąże się z nagrodami.  Jeżeli procedura ruszy wydaje się, że znajdziemy jakiś sposób na 

nagrodzenie i uhonorowanie osób, które  wezmą udział w konkursie. 

Radny Chwaliński – mam zapytanie do p.Wójta, czy uszkodzenie ciągnika 3514,  było 

spowodowane zużyciem materiałów czy nieodpowiednie zastosowanie sprzętu do prac. Kto 

jest odpowiedzialny za to i jaki będzie koszt naprawy? 

Wójt Gminy  - koszt na dzień dzisiejszy nie jest znany, muszą być oszacowane straty. Może 

się okazać, że zgodnie z ubezpieczeniem będzie wymiana całkowita silnika.  

Jeśli chodzi o pytanie czy był użyty zgodnie z przeznaczeniem to: zakupiliśmy pług do 

ciągnika, który może służyć do wielu prac / odśnieżanie, równanie powierzchni/  

Zdawało się nam, że zakup pługa jest dobrym rozwiązaniem. Okazało się, że przy tym 

ciągniku konstrukcja ramy jest zbyt słaba do nacisku, który może powstać.  

Jeżeli zostanie ciągnik naprawiony, będzie musiał mieć wzmocnioną ramę. 

Trudno powiedzieć kto jest odpowiedzialny, może kierowca, gdyż jechał ciągnikiem. Może 

winą był zakup pługa, o który wnioskowaliście, a może źle wybraliśmy model ciągnika, do 

którego był  zamontowany pług.   

Zakupując pług mieliśmy na uwadze ośnieżanie małych placów. 

Radny Chwaliński – ja wnioskowałem na jednej z sesji aby pług zamontować do większego 

ciągnika, który jest mocniejszy. 

Radny Szkudlarek – sołtysi złożyli wniosek do pana Wójta o odpłatność za roznoszenie 

nakazów. Wójt na komisji powiedział, że ja jestem niewiarygodny, dlatego postanowiłem 

sprawdzić. Do p.Burmisrzta Wielunia wpłynął w lutym 2010r wniosek  od sołtysów o zapłatę 

za roznoszenie nakazów. Faktycznie nie otrzymali oni wynagrodzenia za roznoszenie 

nakazów, natomiast otrzymali podwyżkę w prowizji. Uważam, że jest to prawie to samo. 

Prowizja u nas jest 5% , u nich jest 10%. 

Wójt Gminy -  Pan powiedział, że sołtysi w gminie Wieluń mają zapłacone za roznoszenie 

nakazów i to udowodni.  

Dzisiaj radny mówi, że sołtysi otrzymali większą prowizję. 

Radny Szkudlarek – sołtysi nie otrzymali  bezpośrednio zapłaty za roznoszenie nakazów, ale 

został  przyjęty wniosek  przez poprzedniego Burmistrza p.Majchra, który podniósł im 

prowizję. 

Wójt Gminy -  u nas sołtysi otrzymują wynagrodzenie – dietę  za każde posiedzenie, a w 

Wieluniu jest  dieta zryczałtowana. Dieta wzrosła z 69 zł do 100 zł za posiedzenie. 

Radny Pietras chciałem zgłosić: 

-  naprawę mostu na Ożarce. Jest to most na Towarzystwie za p.Haliną Gniłka . Był już raz 

    naprawiany i znowu jest dziura. 

- mieszkańcy Towarzystwa zgłaszają, że zostali pominięci gdy były wstawiane znaki - 

   tabliczki  z nazwą miejscowości. 

- na Słoninach na tabliczce z nazwą miejscowości jest zła numeracja domów, 

- ponieważ znak miejscowość Dobijacz został uszkodzony wnioskuje o postawienie nowego. 

Radny  Braliński – grupa drogowa z Urzędu Gminy pracuje przy odbudowie drogi na Motylu.  

W związku z tym mam prośbę aby uporządkować nieruchomość, jaką Gmina przejęła po 

Bednarku Władysławie. Jest sprzęt, ludzie na miejscu, można  byłoby rozplantować ziemię, 

ustawić ławki i doprowadzić teren wokół budynku do estetycznego wyglądu.   

Radny Majtyka -  jeden z mieszkańców Motyla zgłosił mi aby naprawić drogę od krzyża do 

p.Drobiny, ponieważ jest b. rozjeżdżona. 

Radny Bil – kiedy będą naprawiane drogi, dziury są tak duże, że można pourywać kola. 

Wójt Gminy – Musi być rozstrzygnięty przetarg  na kruszywo i muszą się znaleźć środki w 

budżecie na zakup. Poza tym muszą być ludzie, którzy będą zasypywać dziury. Na dzień 

dzisiejszy mamy 3 osoby, które jeżdżą na sprzęcie. Na początku kwietnia mamy otrzymać 2 
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osoby z robót publicznych. Istnieje możliwość, że w ramach wniosku związanego z 

uszkodzeniami popowodziowymi otrzymamy 8 osób. Postawiono nam jednak warunek, że 6 

osób musimy zatrudnić jeszcze przez kolejne 3 miesiące z własnych środków. 

Radny Szaniec  

– w niedzielę Rada Sołecka robiła lustrację terenu sołectwa Ożarów. Byliśmy na Banasiach 

koło p.Lebiody i p.Wieczorek. Na mostku na Banasiach jest brak barierek, jest  

niebezpiecznie. Ponadto pomiędzy mostem a p.Wieczorek trzeba posypać kruszywem drogę 

/od strony Dobijacza/, by mogło dojechać w razie potrzeby  pogotowie. 

- pan Pęcherz   zgłaszał wycięcie krzaków przy drodze w lewo za Słoninami obok posesji. 

p.Słonina.  Jest skłonny wyciąć nawet sam  krzaki jeśli otrzyma pozwolenie na  ich wycięcie. 

W razie pożaru samochód tą drogą nie przejedzie. 

- proponują aby p.Szkudlarka w Ożarowie, który jest niemową odwiedzili pracownicy  opieki 

społecznej. Ściana w domu od strony północnej jest cała czarna. Należałoby  stwierdzić co 

jest przyczyną.  Być może pęknięta jest rura od wody. Pracownicy musieliby się zgłosić do 

p.Białasa gdyż z p.Szkudlarkiem się nie rozmówią.  

Pani sołtys Czart Wiesława – chciałam zgłosić wniosek o załatanie dziur w drodze Chotów-

Mokrsko oraz wycięcie krzewów akcji, których gałęzie wchodzą w drogę. Jadąc rowerem lub 

samochodem nie można się minąć. 

Pan sołtys  Szewczyk Adam.  

-  Z wypowiedzi Wójta zrozumiałem, że drogi nie będą naprawiane dopóki nie będzie 

kruszywa i pracowników. 

Otrzymałem odpowiedź na mój wniosek, że główne uszkodzenia w drodze na Mamzerówkę 

zostały naprawione.  Chće powiedzieć, że na tej drodze nie było nic robione. 

- za bilety miesięczne dzieci dojeżdżających do szkoły w Mokrsku  płaci Urząd Gminy. 

Jest wyznaczony 1 dzień w miesiącu, w którym przyjeżdża pracownik z PKS-u i sprzedaje 

bilety miesięczne, karta czipowa jest magnesowana. Zdarza się, że dziecko w tym dniu jest 

chore. Jeżeli nie ma ważnego biletu z czipem, kierowca nie  wpuści go  do autobusu. Dzieci  

narażone są na stres, wracają do domu z płaczem .Uważam, że jeżeli gmina płaci za bilety 

a uczeń ma ważną legitymację szkolną, to nie powinno być problemu. Sprawę należy 

wyjaśnić z PKS. 

- Udało mi się zebrać około 10 dzieci, które chcą grać w orkiestrze. Chodzi o pomoc w 

zakupie instrumentów. Są 2 dziewczynki chętne do grania na klarnecie. Chciałbym aby 

kultura u nas się trochę rozwinęła.  

Wójt Gminy 

 – z pracownikami jest problem. Trzeba mieć środki na to. Jeżeli zatrudnimy np. 5 osób do 

zasypywania dziur to musimy z czegoś zdjąć środki. Roboty na drogach będą trwały długo. 

- w  sprawie instrumentów należy porozmawiać z p.Rybskim. 

Przewodniczący Rady  

– o ile mi wiadomo z budżetu gminy na 1 zespół będzie 1.200 zł. jest to kwota b.mała. 

- mieszkańcy Ożarowa zwracają się do mnie – co dalej  z remontem budynku po mleczarni w 

   Ożarowie. Chcemy budynek ocieplić i odwodnić. 

Wójt Gminy -  remont budynku może być prowadzony w ramach posiadanych środków. Jest 

kwota 3.5 00 zł i  ramach tej kwoty należy zaplanować remont i zakup materiałów.  

Radny Pietras -  Zaczynają się prace polowe. Ludzie się pytają co kołkami, które są wkopane 

pod gazociąg?. 

Wójt Gminy – budowa gazociągu nie jest naszym zadaniem. Zainteresowanym udostępnimy 

numer telefonu do firmy. 

Radny Szaniec  

– skoro geodeta wytyczył trasę gazociągu, to wydaje mi się, że kołków nie powinno się 

ruszać.  
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- Jak toczą się dalej prace dotyczące ośrodków zdrowia, mieszkańcy się pytają. 

Wójt Gminy – na dzisiejsze posiedzenie prosiłem właścicieli firmy SANMED. Nie mogli 

jednak wziąć udziału. Firma będzie starała się jak najszybciej otworzyć przychodnię. Po 

opuszczeniu pomieszczeń przez firmę KAMED  chcą obejrzeć ośrodki zdrowia. Starania 

czynią, zmienili statut. Podjęli starania w NFZ jeśli chodzi o rehabilitację. Kompletują 

również lekarzy, którzy będą przyjmować w ośrodkach zdrowia.  

Firma intensywne działania będzie podejmować w momencie jak nie będzie w ośrodku firmy 

KAMED, czyli po 31 marca br.  

Radny  Majtyka – w piątek była grupa rodziców z sołtysem z Wierzbia i najprawdopodobniej 

20-25 dzieci z klas IV-VI dojdzie do szkoły w Ożarowie. Uważam, że  trzeba im 

zabezpieczyć dojazd. 

Wójt Gminy –   jeżeli będą dojeżdżać dzieci z Wierzbia do Ożarowa to na pewno musi być 

dobra droga. Zimą jest zawsze zawiana. 

 

 

P u n k t  14 

 

Zamknięcie obrad sesji 

 

Przewodniczący Rady, stwierdził wyczerpanie się porządku obrad , podziękował wszystkim 

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

 

Na dzisiejszej sesji zostały podjęte następujące uchwały stanowiące integralną część 

protokółu: 

 

Lp.  Nr uchwały w sprawie 

 

1. VII/35/11 Zatwierdzenie projektu konkursowego pt. Klub Integracji Społecznej 

„Pomocna dłoń” II w    ramach Priorytetu VII. Promocja integracji 

społecznej; Działania 7.2 Przeciwdziałanie    wykluczeniu i 

wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałania 7.2.1 

Aktywizacja    zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym Programu    Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

 

 

2 VII/36/11 Przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Mokrsko 

3. VII/37/11 ustalenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania 

lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter 

cywilno-prawny przypadających Gminie Mokrsko lub jej jednostkom 

podległym, wskazania organu do tego uprawnionego oraz ustalenia 

warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w 

których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. 

3. VII/38/11 Nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mokrsko 

środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2012 

4. VII/39/11 Upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Mokrsku do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania 

świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

5. VII/40/11 Trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 
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funkcjonowania 

6. VII/41/11 Ustalenia minimalnej stawki czynszu najmu za lokale użytkowe 

 

7. VII/42/11 Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z 

dotychczasowymi dzierżawcami 

8. VII/43/11 Zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2011 

 

 

 

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 -27 

2.Podjęte uchwały od nr VII/35/11  -  VII/43/11 

3.Załączniki jak niżej: 

 

Lp. Nazwa załącznika 

 

1. Informacja na temat zadań inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Gminy 

Mokrsko w roku 2011 

2. Sprawozdanie z przebiegu zebrań sprawozdawczo-wyborczych sołtysów i rad 

sołeckich 

3. Informacja o projekcie pt.Klub Integracji Społecznej „Pomocna Dłoń” II 

4 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenie projektu konkursowego pt. Klub Integracji 

Społecznej „Pomocna dłoń” II w    ramach Priorytetu VII. Promocja integracji 

społecznej; Działania 7.2 Przeciwdziałanie    wykluczeniu i wzmocnienie sektora 

ekonomii społecznej; Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja    zawodowa i społeczna osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu    Operacyjnego Kapitał Ludzki 

2007-2013 

 

 

5. Opinia zbiorcza Komisji w sprawie programu usuwania wyrobów zawierających 

azbest z terenu gminy Mokrsko 

6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Mokrsko 

7. Opinia Komisji w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na 

raty należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny 

8.  Projekt uchwały w sprawie Przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Mokrsko 

9. Opinia zbiorcza Komisji w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy Mokrsko 

środków stanowiących fundusz sołecki  w roku budżetowym 2012 

10. Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie 

Gminy Mokrsko środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2012 

11. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
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Społecznej w Mokrsku do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania 

świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

12. Opinia zbiorcza komisji  w sprawie projektu uchwały dotyczącej upoważnienia 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku do prowadzenia 

postępowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym 

13. Opinia zbiorcza komisji w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 

członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania 

14. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

15. Opinia zbiorcza w sprawie minimalnej stawki czynszu za lokale użytkowe 

 

16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu najmu za lokale 

użytkowe 

17. Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 

dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 

18. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r 

 

19. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy pomiędzy sesjami 

 

      


