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P R O T O K Ó Ł  Nr VIII/11 

 

z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 kwietnia 2011r w sali konferencyjnej Urzędu 

Gminy Mokrsko pod przewodnictwem pana Grzegorza Majtyki – Przewodniczącego 

Rady Gminy 

 

 

Ustalona liczba radnych 15 

Faktyczna liczba radnych - 15 

Liczba radnych obecnych na sesji  -13 

 

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.Majtyka Grzegorz 

8.Mielczarek Marek 

9.Kmiecik Sabina 

10.Pietras Marek 

11.Piśniak Arkadiusz 

12.Strózik Teresa 

13.Szaniec Wojciech 

 

Radni Rady Gminy nieobecni na sesji: 

1.Szkudlarek Zbigniew 

2.Witkowska Małgorzata 

 

Ponadto w sesji udział wzięli: 

1.Marek Kieler - Wicestarosta Wieluński 

2.Tomasz Kącki - Wójt Gminy 

3.Małgorzata Stanek - Sekretarz Gminy 

4.Renata Nagła - Skarbnik Gminy 

5.Tadeusz Kik  – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska                       

                                       w Urzędzie Gminy Mokrsko 

6.Radosław Karczmar  - radca prawny w UG 

7.Patrycja  Baranowska- Pełnomocnik ds. przeciwdziałania alkoholizmowi  

8.Joanna Biłgorajska    - psycholog 

9.Małgorzata Kieler  – Dyrektor ZSiP w Krzyworzece 

 

Porządek posiedzenia: 

 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

2.Ustalenie porządku obrad 

3.Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy 

4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

5.Informacja Wójta o działalności pomiędzy sesjami 
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6.Zatwierdzenie taryf ceny i stawki opłat za wodę oraz wywóz i unieszkodliwianie ścieków 

   bytowych 

7.Zaciągnięcie kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy 

   Mokrsko 

8.Zmiany w budżecie gminy na 2011r 

9.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku 

10.Sprawozdanie z rocznego programu współdziałania z organizacjami pozarządowymi 

     prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010r 

11.Rozważenie wniosków z wyjazdowego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

     Finansów, Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska oraz Komisji 

     Rewizyjnej odbytego w dniu 24 marca 2011r/ z objazdu dróg/ 

12.Przeanalizowanie wniosku Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 

    Wieluniu w sprawie udzielania wsparcia dzieciom z rodzin alkoholowych 

13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest 

     z terenu Gminy Mokrsko 

14.Zapytania, interpelacje i wolne wnioski 

15.Zamknięcie obrad sesji 

 

P u n k t  1 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

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

wszystkich przybyłych i następnie stwierdził wymagane kworum do podejmowania uchwał i 

wniosków. 

 

 

P u n k t 2 

 

Ustalenie porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady – do porządku obrad VII sesji jaki Szanowni Radni otrzymali łącznie z 

zaproszeniem na sesję proponuję wnieść punkt „Przeanalizowanie wniosku Niepublicznej 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieluniu w sprawie udzielania wsparcia dzieciom 

z rodzin alkoholowych” . 

Ponadto chciałem poinformować, iż otrzymaliśmy z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w 

Łodzi zawiadomienie o wszczęciu postępowania, dotyczące uchwały Nr VII/36/11 Rady 

Gminy Mokrsko z dnia 29 marca 2011r w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Mokrsko. Zastrzeżenia organu nadzoru dotyczą 

postanowienia  zawartego w § 4 w/w uchwały, z którego wynika, iż przedmiotowa uchwała 

wchodzi w życie z dniem podjęcia. /treść zawiadomienia została odczytana/ 

Zgodnie z art.84 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska  

Programy ochrony środowiska tworzone są w drodze aktu prawa miejscowego  i publikowane 

w wojewódzkim dzienniku urzędowym. W związku z tym w/w uchwałę należy uchylić i 

podjąć nową.  

Pani  Stanek Małgorzata Sekretarz  Gminy – proszę o uwzględnienie w porządku sesji 

„Sprawozdana z rocznego programu współdziałania z organizacjami pozarządowymi 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010r” 

Wójt Gminy – pani Dyrektor Zespołu Szkoły i Przedszkola w Mokrsku zwróciła się z pismem 
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w sprawie utworzenia w Krzyworzece przedszkola 9-godzinnego. Proponuję dyskusję na tym 

tematem w punkcie Zapytania i wolne wnioski. 

Więcej uwag do porządku sesji nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady – Po zmianach porządek sesji przedstawiałby się następująco: 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

2.Ustalenie porządku obrad 

3.Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy 

4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

5.Informacja Wójta o działalności pomiędzy sesjami 

6.Zatwierdzenie taryf ceny i stawki opłat za wodę oraz wywóz i unieszkodliwianie ścieków 

   bytowych 

7.Zaciągnięcie kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy 

   Mokrsko 

8.Zmiany w budżecie gminy na 2011r 

9.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku 

10.Sprawozdanie z rocznego programu współdziałania z organizacjami pozarządowymi 

     prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010r 

11.Rozważenie wniosków z wyjazdowego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

     Finansów, Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska oraz Komisji 

     Rewizyjnej odbytego w dniu 24 marca 2011r/ z objazdu dróg/ 

12.Przeanalizowanie wniosku Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 

    Wieluniu w sprawie udzielenia wsparcia dzieciom z rodzin alkoholowych 

13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest 

     z terenu Gminy Mokrsko 

14.Zapytania, interpelacje i wolne wnioski 

15.Zamknięcie obrad sesji 

 

Rada Gminy przedstawiony porządek obrad  VIII sesji  przyjęła jednogłośnie. 
 

 

P u n k t  3 

 

 

Przyjęcie protokołu z  VII sesji Rady Gminy 

 

Protokół był wyłożony na sali obrad przed sesją. Do protokołu nie wniesiono uwag, został 

przyjęty bez odczytywania. 

 

 

 

 

P u n k t  4 

 

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

 

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

Dominika Chwalińskiego. 

 

 Rada Gminy  zaproponowany skład  Komisji Uchwał i Wniosków  przyjęła 
jednogłośnie.  
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P u n k t  5 
 

 

Informacja Wójta o działalności pomiędzy sesjami 

 

 

Wójt Gminy – przedstawił informację o działalności pomiędzy sesjami / informacja w 

załączeniu/ 

Dyskusja: 

Radna Strózik – czy jest możliwość wykorzystania pługa, który został ostatnio zakupiony,  do 

naprawy dróg dojazdowych do pól? 

Wójt Gminy –  ten pług jest za słaby na drogi. Może  służyć  do wyrównania materiału 

wożącego na drogi. 

Radny Majtyka  

– Należałoby  wyrównać odcinek drogi od Lasku w stronę Brzezin. Wystarczy przejechać 

łyżką od koparki. 

- Czy został rozliczony sprzęt z firmą KAMED? 

Wójt Gminy – Firma KAMED rozliczyła się ze sprzętu. Ultrasonograf został 

sprawdzony/głowice/. Otrzymaliśmy z firmy leasingowej dokumenty, które potwierdzają 

kody  sprzętu.  

Została podpisana umowa warunkowa z SANMEDEM na wynajem pomieszczeń. Z chwilą 

zawarcia umowy  płacony jest czynsz. Zgodnie z  podjętą uchwałą zastosowano zniżkę w 

czynszu  przez okres 3 m-cy.   

Pan Caban również złożył wniosek o zastosowanie  zniżki w czynszu dotyczącego apteki.   

Trwa  weryfikacja przez firmę SANMED sprzętu po KAMED-zie. Firma wybierze sprzęt, 

który  ją interesuje, pozostały  zostanie skasowany. 

SANEPID   większych uwag do budynku Ośrodka w Ożarowie nie ma, za wyjątkiem 

schodów. Poinformowaliśmy ich, że będzie wykonywany w budynku remont recepcji / koszt 

ok.5.600 zł/.  

W przypadku budynku ośrodka w Mokrsku jest więcej zmian. Projekt opracowany przez 

projektanta został przekazany Sanepidowi do zaopiniowania. Po zaopiniowaniu będzie 

prowadzony remont. 

Radny Szaniec – pan Wójt wspomniał, że są kłopoty  z odzyskaniem  środków za kanalizacje, 

proszę o bliższe inoformacje. 

Wójt Gminy  - kanalizacja w Mokrsku jest budowana od 1998 roku. Było wydane jedno 

pozwolenie na budowę i są kolejne pozwolenia zamienne. 

W Urzędzie Marszałkowskim zażądali od nas dokumentu, który potwierdza oddanie 

wykonanej roboty. My nie zakończyliśmy jednak całego projektu. Nadzór Budowlany 

stwierdził, że nie może nam wydać takiego dokumentu. Powinniśmy zmienić po raz kolejny 

zezwolenie i wydzielić kolejne etapy w ramach tych pozwoleń, które już były,  są i być może 

jeszcze będą. Natomiast Wydział Architektury twierdzi po konsultacji z prawnikiem, że nie 

jest  możliwe wydzielenie z projektu kolejnego projektu jako części zupełnie innej. Zadanie 

musi być zakończone. 

W związku z tym zwróciliśmy się z pismem do Generalnego i Wojewódzkiego  Inspektora 

Nadzoru Budowlanego  o opinię prawną w tej sprawie. Czekamy na odpowiedź. 

Jutro będąc w Łodzi  wejdę do Urzędu Marszałkowskiego. Będziemy starać się dalej 

przedłużyć termin rozliczenia wniosku o płatność. 

Mam informację z Urzędu Marszałkowskiego, że inne  Nadzory Budowlane podobny 

dokument wydają.  
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Jest to dla nas dość duży problem. Pieniądze powinniśmy już otrzymać i zwrócić do banku 

aby zmniejszyć nasze zadłużenie. Niepotrzebnie płacimy odsetki, wprawdzie nie duże , ale 

uszczuplają nasze dochody.  

Radny Głąb – ile gospodarstw w Mokrsku nie podłączyło się jeszcze do kanalizacji? Czy w 

pismach przypominających  jest podany ostateczny termin przyłączenia się mieszkańców do 

kanalizacji ? Czy będzie kontrola  kto z mieszkańców nie przyłączył się sieci.? 

Pan  Kik –  wysyłane są na bieżąco  pisma przypominające. Są listy gospodarstw, które 

podłączone są do kanalizacji,  można sprawdzić. Do kanalizacji podłączonych jest około 50% 

gospodarstw.  W piśmie jakie zostało wysłane do mieszkańców  jest podany termin, że od 1 

lipca będzie  sprawdzane przez pracownika Urzędu Gminy przy udziale policjanta kto się 

podłączył do kanalizacji, a kto nie. Zgodnie z przepisami po wybudowaniu kanalizacji jest 

obowiązek podłączenia się mieszkańców do sieci. 

Wójt Gminy – jeśli chodzi o odcinek  kanalizacji Mokrsko-Kolonia, to w ub.roku  pracownik  

Urzędu Gminy i funkcjonariusz Policji sprawdzali kto się podłączył a kto nie.  Część osób 

oświadczyła, że po zimie będzie się starała podłączyć do kanalizacji. Dla większości osób 

problemem jest wpłata określonej kwoty na Społeczny Komitet. Nikt jednak kanalizacji nie  

wybudował  pół roku temu. W przypadku Mokrsko-Kolonia  kanalizacja wybudowana jest 

dość dawno. 

Chcę nadmienić, że jest wszczęte   jedno postępowanie za nielegalne podłączenie się do sieci 

kanalizacyjnej. 

Chciałbym abyście wszyscy mieli świadomość, że jeśli otrzymamy pieniądze z Unii, to Unia 

później od nas wyegzekwuje wszystkie zobowiązania. Jeśli  będzie za mało przyłączy i koszty 

kanalizacji będą zbyt wysokie,  za 3-4 lata będziemy musieli podnieść dość wysoko cenę za 

wodę i ścieki. Efekt ekonomiczny musi być osiągnięty. W Sieradzu  ścieki łącznie z wodą 

kosztowały nawet  ok.18 zł. 

Radny Głąb – jeśli podniesiemy cenę za ścieki to odczują to osoby, które podłączyły się do 

kanalizacji, a nie ci którzy się nie podłączyli. 

Radna Strózik -  ma być organizowane szkolenie dla przedsiębiorców z gminy. Czy będą 

zawiadomieni o tym szkoleniu przedsiębiorcy , czy tylko poprzez sołtysów. 

Wójt Gminy – Urząd Marszałkowski otrzyma wykaz przedsiębiorców znajdujących się na 

naszym terenie i wyśle zaproszenia.  Urząd Gminy udostępni tylko lokal na spotkanie. 

Uważam, że zaproszenia zostaną wysłane do wszystkich podmiotów gospodarczych. 

Radny Piśniak 

- czy jest pisemna odmowa ze Starostwa dotycząca budowy boiska sportowego w Mokrsku, 

jeżeli tak, to prosiłbym o kserokopię pisma? 

- czy procedury związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

dotyczące działki pod boisko zostały już rozpoczęte? 

Wójt Gminy  

-  na ostatnim spotkaniu radny był poinformowany, że takie pismo ze Starostwa  

otrzymaliśmy. Kserokopie radny otrzyma. 

- Rozpoczęte zostały również prace  dotyczące zmiany planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy. Są uchwalone w budżecie środki na zmianę planu. Poza tym firma, 

której b.zależy aby budować wiatraki na naszym terenie rozpoczęła prace związane z 

przygotowaniem map. 

Po wykonaniu map ogłosimy przetarg na opracowanie zmian w planie zagospodarowania 

przestrzennego gminy.  Zmiany planu będą dotyczyć obszarów , na których będą budowane 

wiatraki, niektórych problematycznych działek mieszkańców oraz części terenów dot.boiska 

/ za Orlikiem/ 

Radny Głąb – w sprawozdaniu  pan Wójt wspomniał o zmianie dostawczy energii 

elektrycznej. Na jakich zasadach to będzie? Czy Gmina  będzie  płacić ogólnie rachunek za 
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energię i następnie rozliczać na jednostki, czy tak jak jest obecnie, że każda jednostka 

otrzymuje oddzielny rachunek. 

Wójt Gminy -  zmieniły się zasady dotyczące przesyłu i  sprzedaży energii elektrycznej. Jeśli 

chodzi o przesył PGE jest monopolistą, natomiast więcej jest podmiotów dostarczających 

energię elektryczną. 

Kwota energii, którą zużywany  na terenie Gminy jest dość wysoka  Licząc łączne zużycie 

energii, to powinien być ogłoszony przetarg. Pojawiły się firmy, które są gotowe taki przetarg 

przygotować, poszukać innego odbiorcy niż PGE. Rozmowy  zostały przez nas podjęte. Jedna 

z firm, została zaproszona na Zgromadzenie Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej i przedstawiła 

swoją ofertę. Równocześnie były prowadzone rozmowy z Zakładem Energetycznym.  W 

efekcie w maju ma być zorganizowane spotkanie Zakładu Energetycznego z wszystkimi 

samorządami powiatu wieluńskiego i rozpoczną się negocjacje. Najprawdopodobniej 

zaproponują niższą cenę za energię  /zmienione zostaną taryfikatory /. Zniżka zaproponowana 

przez  Energetykę obowiązywałaby od  razu i wynosiłaby ok. 5% , a może uda się 

wynegocjować nawet 10%. Poza tym będziemy starać się zrobić oświetlenie na zasadzie 

całonocnego  innego taryfikatora, tańszego/. W przypadku przetargu trwałoby to znacznie 

dłużej. 

Radna Gładysz – modernizację remiz w Słupsku i Chotowie ma  wykonać firma ESBUD. Jaki 

jest termin zakończenia prac.  

Wójt Gminy –  ostateczny termin zakończenia zadania jest określony na 15 września br.  

Niepokojącym trochę jest, że  firma ma do wykonania jeszcze inne duże roboty /np.w szpitalu 

na kwotę 1.200 tys.zł./. Firma podpisała z nami  umowę i będziemy musieli poprzez 

inspektora nadzoru pilnować terminów. Za nie  dotrzymanie terminów naliczane są karne 

odsetki. 

Więcej głosów w dyskusji nie było. 

Przedstawioną informację przez Wójta Gminy Rada Gminy przyjęła jednogłośnie. 
 

 

P u n k t  6 

 

Zatwierdzenie taryf ceny i stawki opłat za wodę oraz wywóz  

i unieszkodliwianie ścieków  bytowych 

 

 

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

Środowiska, przedstawił wniosek z dnia 18 kwietnia 2011r  o zatwierdzenie taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  / wniosek w 

załączeniu/. 

Następnie przedstawił dla porównania stawki opłat za wodę i ścieki w sąsiednich gminach: 

                                            Stawki za wodę                          stawki na ścieki 

Gmina Wierzchlas           2,00zł plus VAT 

Gmina Skomlin                 1,85zł plus VAT          dowożone i płynące kolektorem 1,85zł plus 

VAT 

Gmina Biała                    1,95 zł plus VAT                                    

Gmina Czarnożyły          1,97zł plus VAT              płynące  kolektorem -1,97zł plus VAT  

                                                                                dowożone - 4,00zł plus VAT  

Dyskusja -   

Radny Głąb-  ścieki beczkowozem są odbierane od osób, które nie podłączyły się jeszcze do 

kanalizacji. Uważam, że należałoby skończyć  z wywożeniem ścieków beczkowozem tam 

gdzie wybudowana jest kanalizacja. My z innych miejscowości płacimy 12 zł za 1m
3
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ścieków wywożonych przez inne firmy. Jeżeli oferujemy cenę 3,46 zł za 1m
3 

 ścieków 

odbieranych beczkowozem komuś kto ma możliwość przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej, 

to on się nigdy nie podłączy. Tam gdzie wybudowana jest sieć, cena za wywóz beczkowozem 

powinna po kosztach i wynosić 12,69 zł. 

Pan Kik – ścieki beczkowozem są odbierane z miejscowości Mokrsko oraz jednostek 

gminnych podłączonych do kanalizacji. Na odcinku wybudowanej kanalizacji ok.30% 

gospodarstw jest niepodłączonych do sieci.. Od 1 lipca będziemy kontrolować  gdzie 

odprowadzane są ścieki. 

Wójt Gminy – jeżeli beczkowozem wywozimy ścieki z gospodarstw gdzie jest wybudowana 

kanalizacja, to  taka osoba podpisała z nami umowę, że zobowiązuje się w określonym 

terminie podłączyć do sieci. Jest  takich gosp. ok.5 .  

Chcę powiedzieć, że u nas płaci się za ścieki na podstawie ilości pobranej wody. 

Stawki w gminie są tak skalkulowane, by mieć dobre przeliczniki przy składaniu wniosków 

na budowę kanalizacji. 

Radny Chwaliński – czy gospodarstwa są wyposażone w dodatkowe zegary, by móc odliczyć  

wodę, która jest zużyta na potrzeby gospodarstwa rolnego czy do podlewania ogródków. 

Wójt Gminy – my proponujemy założenie drugiego licznika. Drugi licznik każdy zakłada na 

własny koszt. 

Coraz więcej ścieków dopływa na oczyszczalnię. Powinniśmy się zastanowić jak dalej 

rozszerzyć dowozy ścieków beczką, czy zgodnie z wpłatami na oczyszczalnie czy w inny 

sposób. Najpierw jednak trzeba przeprowadzić remont drugiego ciągu oczyszczalni. Ponadto 

jeśli wejdziemy z dowozem ścieków na dość duży teren powinniśmy zakupić wóz 

asenizacyjny lub zlecić wywóz innemu podmiotowi, ponieważ odległości od oczyszczalni 

będą dość duże. 

Radny Szaniec –  na Lasku  działki są za wąskie i  nie ma możliwości budowy  oczyszczalni 

ścieków.  W związku z tym powinniśmy zapewnić tym mieszkańcom wywożenie ścieków 

beczką. Na zebraniu wiejskim pan Wójt  o tym mówił. 

Wójt Gminy – jeżeli będziemy dowozić ścieki z Ożarowa to również będą wywożone ścieki z 

Lasku.  Ostatnio byłem na rozmowach z firmą, która proponuje różne rozwiązania dotyczące 

oczyszczalni przydomowych. Będziemy proponować wybudowanie „oczyszczalni 

przydomowej” dla całego obszaru Lasku z rzutem wody do Ożarki. 

Radny Szaniec – uważam, że propozycja przerzucenia  oczyszczonej wody do rzeki Ożarki 

jest b.dobra. Przypatrując się na teren melioracyjny niecki Lasku, to na rozcieńczanie wody 

nie ma szans. 

Wójt Gminy -  na komisjach Szanowni radni zdecydowali, że kolejnym projektem, którym 

mamy przygotowywać jest miejscowość  Ożarów. Będziemy wówczas o tym myśleli.  

Radny Majtyka – kiedy będzie uruchomiony drugi ciąg oczyszczalni w Mokrsku.  

Wójt Gminy – w wydatkach mamy zaplanowane zadanie na przyszły rok. W tym roku 

chcielibyśmy ogłosić  jeden duży przetarg na budowę kanalizacji, zadanie warte jest ok.10mln 

zł,  z możliwością realizacji zadania na każdą część oddzielnie.   Dobrze byłoby aby przetarg 

związany z kanalizacją był przeprowadzony w tym roku przed uchwaleniem budżetu gminy. 

Chcę nadmienić, że Ministerstwo Finansów wprowadziło wiele ograniczeń dotyczących 

zadłużenia się samorządów. 

 

Więcej zapytań do ceny i stawki za wodę oraz ścieki nie było. Przewodniczący Rady poprosił 

Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr VIII/44/11 w sprawie zatwierdzenia 
taryf ceny i stawki opłat za wodę na terenie gminy Mokrsko oraz wywóz i 
unieszkodliwianie ścieków bytowych z terenu gminy Mokrsko. 
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P u n k t  7 
 

Zaciągnięcie kredytu bankowego na finansowanie planowanego  

deficytu budżetu gminy  Mokrsko 

 

 

Głos zabrała pani Renata Nagła Skarbnik Gminy 

Uchwalając budżet na rok 2011 uchwaliliśmy go z deficytem w kwocie 3.254.994,40 zł. 

Ponadto zaplanowane mamy do spłaty rozchody w kwocie 2.551.954,86 zł, co stanowi  w 

sumie kwotę 5.806.949,35zł do zbilansowania  strony dochodowej i wydatków. 

W związku z tym, że spłaciliśmy pierwsze raty i płacimy już pierwsze większe rachunki a 

zaplanowane dochody, które mamy do pozyskania /majątkowe/ stanowią refundację 

poniesionych wydatków, istnieje konieczność i potrzeba zaciągnięcia obecnie kredytu w 

kwocie 4 mln zł. Myślę, że ta kwota powinna wystarczyć. Kredyt będzie w transzach, nie 

będzie uruchamiany w całości. Procedura  pozyskania kredytu jest dość odległa / ok.2,5 m-ca/ 

ponieważ wchodzimy w próg unijny gdzie są wydłużone  terminy. 

Kredyt zostanie spłacony w latach 2012-2018 i zostanie pozyskany w ramach ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

Dyskusja: 

Radny Mielczarek – w którym banku zostanie zaciągnięty kredyt? 

Wójt Gminy – kredyt zostanie zaciągnięty w banku, który złoży najkorzystniejsza ofertę. 

Radna Gładysz – rozumiem, że nam brakuje 4 mln zł aby zbilansować budżet i jest to  kredyt 

zaciągany  na zadania inwestycyjne , jakie będą realizowane w tym roku . 

Pani Skarbnik – do zbilansowania potrzebna jest kwota 5.800 tys.zł, ale na dzień obecny 

uważam, że 4 mln zł powinno wystarczyć. Kredyt zaciągany jest na zadania inwestycyjne 

oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 

Przewodniczący Rady – są to  inwestycje jak np. budowa boiska ORLIK, zadania realizowane 

w ramach  Bursztynowego Szlaku. Po zakończeniu inwestycji otrzymamy refundację 

poniesionych nakładów. 

Radny Chwaliński – do ilu procent wzrośnie zadłużenie Gminy przy zaciągnięciu 4 mln zł. 

Pani Skarbnik – przy uchwalaniu budżetu była wstawiona kwota kredytu 5.806 tys.zł, 

zadłużenie gminy wynosiło 59,6 %. W tej chwili zadłużenie spadło o 6%, dlatego  że są 

zwiększone dochody. Kwota zwiększonych dochodów powoduje, że wskaźnik się obniża. 

Obecnie wskaźnik zadłużenia  wynosi 53,6%. 

Wójt Gminy –  ogólnie można powiedzieć, jest to żonglerka cyframi i  procentami. Jeśli 

mamy dodatkowe dochody /np. wprowadzenie otrzymanych dotacji/ zadłużenie maleje. 

Również w momencie kiedy zmniejszamy wydatki np. po przetargu kwota zadania jest niższa 

i tych środków na koniec roku nie wydamy spada procent zadłużenia realnie.  

Najważniejsze jest, by na koniec roku mieć tyle środków byśmy mogli zrealizować wszystkie 

płatności. 

Radny Szaniec – jakiego procentu spodziewa się pani Skarbnik od Banku, z którego 

weźmiemy kredyt?  

Pani Skarbnik – nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ponieważ zmieniają się wskaźniki 

/np.WIBOR, oprocentowanie, marża banku/. Oprocentowanie może wynieść 5% a może być 

7%. Na WIBOR nie mamy wpływu. 

Radny Mielczarek – miałem możliwość uczestniczenia w zebraniu w Banku w Mokrsku. 

Obrót  Banku  w Ruścu  pod który podlega Bank w Mokrsku  wynosił 32 mln zł, a kredyty 

udzielone dla 4 gmin wynosiły 8,9 mln zł.  Prowizja jaką pobiera bank jest naprawdę 

znikoma.  Na 32 mln obrotu bank miał  tylko 360 tys.zł zysku.                                                                                                                                                                                                                                                                
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Więcej głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący Rady  poprosił   Komisję Uchwał i  

Wniosków o przedłożenie  projektu uchwały. 

 

Rada Gminy podjęła uchwałę Nr VIII/45/11 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego 
kredytu bankowego przy 2 głosach „wstrzymujących się”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

P u n k t   8 

 

Zmiany w budżecie gminy na 2011r 

 

 

Głos zabrała pani Renata Nagła – Skarbnik Gminy 

Zmiany w budżecie gminy dotyczą: 

1.zwiększenia planu dochodów: 

   - w dziale 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza. 

      otrzymaliśmy  pismo dotacyjne w kwocie 44.1996 zł jako  dofinansowanie 80% kosztów  

      świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze   socjalnym. 

    - w dziale 852- Pomoc Społeczna 

       otrzymaliśmy dotację na realizację projektu „ Zmieniamy się - Aktywna Integracja w 

       GOPS Mokrsko”. Wartość projektu 118.087,19 zł 

    - w dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 

      otrzymaliśmy środki w kwocie 2.505,08 zł na realizację projektu  dotyczącego 

      rekultywacji składowiska  odpadów jako wydatki bieżące,  które jesteśmy zobowiązani do 

      poniesienia  - na  promocję  projektu. 

   W sumie dochody zwiększają się o 164.788,27 zł i są to wszystko dochody bieżące. 

2. W planie wydatków dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, i tak: 

     - w  dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 

        zwiększa się w wydatki bieżące o 10.196 zł 

     - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział Gospodarka gruntami i 

          nieruchomościami 

        zwiększa się wydatki bieżące  o 5.000 zł, /dotyczy usług remontowych w ośrodku 

        Ożarowie  - wykonanie rejestracji/ 

     Nie są to jeszcze wszystkie potrzeby tych dwóch działów,  / koszty energii      na 

     hydroforni są   większe niż planowano  i jest droższe paliwo  

     – w dziale 710 – Działalność usługowa  

        zmniejsza się o 30 tys.zł wydatki bieżące, dotyczące planu zagospodarowania 

        przestrzennego. 

     - w dziale 750 – Administracja publiczna 

       w rozdziale 75022 – Rady gmin zwiększa się wydatki bieżące  o 3 tys.zł, 

        w rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne, dokonuje się przeszacowania wynagrodzeń 

        i składek od nich naliczonych o 6.400 zł na rzecz świadczeń na rzecz osób fizycznych, 

        w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się 

        wydatki o 15.000 zł.. Zaplanowane zadania zostały już wykonane.  

 - W dziale 630 – Turystyka 

    Wprowadza się wydatki na upowszechnianie turystyki w kwocie 16.000 zł. Jest to projekt  

    „System turystyki wiejskiej i szlaki kulinarne”. Koszt projektu jest liczony w euro i wynosi 

    97.137,40 zł i zostanie zrefundowany po poniesieniu wydatków . Liderem projektu jest 

    Gmina we Włoszech. Partnerami projektu oprócz gminy Mokrsko są jeszcze gminy w 
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    Hiszpanii, Łotwie i Cyprze. Działania projektu obejmują zorganizowanie 5 wydarzeń  w  

     roku 2011 i 2011. Każde będzie w jednej  gminie. 

 - w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

    nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

    zwiększa się wydatki bieżące o 5 tys.zł. 

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie 

   Rozdział 80104 – Przedszkola zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczone na 

   rzecz wydatków bieżących / zakup opału/ o 20 tys.zł 

- w dziale 852 – Pomoc społeczna 

   W rozdziale 85219   - Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się wydatki o wartość projektu 

    tj.  o 118.087,19 zł  

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

   Zwiększa się wydatki bieżące o 2.505,08 zł , z czego wartość projektu 2.337.15 zł 

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

   Zwiększa się wydatki o 50.000 zł  na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów. 

W sumie wydatki zwiększa się o kwotę dochodów , czyli 164.788,27 zł. 

 

Przewodniczący Rady - odczytał pismo podmiotów kulturalnych działających na terenie 

gminy Mokrsko z dnia 31.03.2011r o zapewnienie kwoty 5 tys.zł na dofinansowanie imprez 

organizowanych na szczeblu wyższym od powiatowego. 

Na 9 zespołów działających w gminie jest kwota 11 tys.zł. Co roku jest organizowany 

Przegląd Teatrów w Gminie Mokrsko. Jeżeli któryś z naszych Zespołów zakwalifikuje się 

musi mieć środki na uczestnictwo w Przeglądzie ogólnopolskim, który odbywa się 

Tarnogrodzie. W ub.roku zakwalifikował się Zespół Dziecięcy z Ożarowa. 

Na poprzedniej sesji był omawiany temat dotyczący badań wczesnego wykrywania raka. W 

przypadku  raka, jeśli ktoś spóźni się o 2-3 miesiące, to nie ma już odwrotu. Problem 

wczesnego wykrywania raka był podnoszony  na zebraniu wiejskim w Słupsku. Były głosy 

dlaczego Gmina Mokrsko nie wchodzi w program wczesnego wykrywania chorób 

nowotworowych. 

Pani Skarbnik – na chwilę obecną nie mam wolnych środków. 

Wójt Gminy -   Proszę o propozycje komu zabieramy środki. Tak jak pani Skarbnik 

powiedziała , na chwilę obecną nie ma środków.  Jednak w ciągu miesiąca czy dwóch 

sytuacja może ulec zmianie. 

Pan Marek Kieler –Wicestarosta. Inicjatywa  wyszła od pracownika Starosty p.Eli Caban,  

która  przeszła  chorobę nowotworową.  Jest to program 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 przez doktora Huzarskiego. Jest szerokie zainteresowanie społeczeństwa. Nie 

wszystkie Gminy wchodzą w ten program z uwagi na bariery natury finansowej. Program 

jednak cały czas trwa i w każdej chwili można w niego wejść. 

Czy Gmina Mokrsko wejdzie w ten program zależy tylko od Państwa radnych i Wójta.  

Zdaję sobie sprawę, że pieniędzy potrzeba w gminie jest dużo, jest wiele do zrobienia.  

Myślę, że Gmina będzie partycypować również  w Inicjatywach Samorządowych. 

Przewodniczący Rady – uważam, że gmina powinna wejść w ten program, nie są to duże 

pieniądze. 

Wójt Gminy -  na dzień obecny możemy szukać pieniędzy. Nie mówię, że  7 tysięcy to jest 

dużo czy mało, ale później może się okazać , że osób którym trzeba pomóc jest coraz więcej. 
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Nie będzie to już 7 tysięcy złotych , ale kolejne kwoty. Gmina może pomagać w miarę swoich 

możliwości. 

Radny Piśniak  

-  w dziale 801 – Oświata i Wychowanie z przedszkoli zdejmujemy 20 tys.zł. z wynagrodzeń 

na rzecz wydatków bieżących.  Czy jest to kosztem jakiegoś etatu. 

- dział 710 rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego  zmniejszamy o 30 tys.zł., 

proszę o wyjaśnienie.  

Pani Skarbnik – etaty pozostają takie same. 

Wójt Gminy -  niektóre  zadania są wprowadzane kosztem innych. Na razie zmniejszamy 

środki na  tym zadaniu ponieważ nie ogłosiliśmy jeszcze przetargu. Jeżeli mamy zmienić plan 

zagospodarowania to musimy z powrotem wprowadzić kwotę, która będzie odpowiadała 

wartości tego zadania tj. ok.200 tys.zł. 

Radny Szaniec – 16 tys.zł przeznaczone jest na nawiązanie współpracy z gminami  

zagranicznymi. Liczę, że jak nawiążemy współpracę,  będą dla nas jakieś korzyści wymierne. 

Wójt Gminy – Projekt jest w 100%  refundowany. Na dzień obecny musimy mieć środki 

abyśmy mogli wyjechać, kupić bilety, zapłacić ubezpieczenie. 

Na sali wiszą 2 piękne obrazy z Gminy Karlobag, z którą powiat nawiązał współpracę. 

Jesteśmy w Unii Europejskiej i warto poszukać miejsc , z którymi można współpracować. 

Współpraca może być b.szeroka. Mogą być organizowane  wyjazdy młodzieży, zawody 

sportowe, wspólne wyjazdy turystyczne. Być może jest to dobry sposób aby w kilku 

miejscach równocześnie umożliwić młodzieży i samorządowcom zwiedzenie i zobaczenie 

świata. Czy ta współpraca przełoży się na sprawy gospodarcze , trudno odpowiedzieć dzisiaj. 

Każda Gmina ma swoje walory i chce się zaprezentować. Na jeden z wyjazdów do Hiszpanii 

chcielibyśmy zabrać przedstawicieli biznesu. 

Pan Kieler –Wicestarosta -   nasz powiat współpracuje z kilkoma krajami.  Młodzież z 

naszego powiatu wyjeżdża w ramach wymiany.  Jeśli chodzi o korzyści, to można pewne 

pomysły i rozwiązania,  które są w innych krajach przełożyć na nasz grunt. Tak było w 

przypadku  „Szlaku Bursztynowego”. Podobnie projekt hali sportowej jaka ma być budowana 

przez Starostwo przy Zespole Szkół w Wieluniu na ul. Wojska Polskiego  został zaczerpnięty 

z zagranicy.  

Przewodniczący Rady – zanim przystąpimy do przegłosowania zmian w budżecie gminy, 

chciałbym poddać pod głosowanie pismo o przyznanie 5 tys.zł na  organizację imprez w roku 

2011 o zasięgu wyższym od  powiatowego.  Dzisiaj nie uchwalimy tej kwoty, ale chciałbym 

abyśmy zobowiązali p.Wójta i Skarbnik do poszukania  5 tys.zł na udział w imprezach o 

zasięgu ponad powiatowym oraz 7 tys.zł  na program wczesnego wykrywania raka.  

Pani Skarbnik – zespoły do tej pory otrzymywały pieniądze na wszystko co chciały, powstają 

jednak nowe zespoły. 

Radna Grześlak– jeżeli zespół się zakwalifikuje to wówczas pani Skarbnik będzie myśleć 

skąd wziąć środki. 

Radny Majtyka – moim zdaniem kwota powinna być zagwarantowana w budżecie gminy.  

Radny Piśniak -  jeżeli mamy głosować, to ja proponuję by zobowiązać panią Skarbnik i 

Wójta do poszukania środków na  3 zadania: 

- 5 tys.zł na wyjazdy zespołów 

- 7 tys.zł na program wczesnego  wykrywania raka 

- projekt pomocy dzieciom z rodzin alkoholowych, o czym mówiła psycholog p.Biłgorajska 

Przewodniczący Rady -  na pomoc dzieciom z rodzin alkoholowych muszą być środki z 

funduszu alkoholowego. 

Wójt Gminy – proszę nie zmuszajcie nas do czegoś, co jest w danej chwili nie możliwe. Za 

finanse odpowiada p.Skarbnik i Wójt Gminy. W miarę możliwości staramy się realizować 

zgłaszane przez was  wnioski i potrzeby. 
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Radny Braliński -  ja uważam, że ustnie bez głosowania możemy zobowiązać pania Skarbnik 

i p.Wójta do poszukania pieniędzy. W miarę możliwości  Wójt rozpatrzy te 3 wnioski i 

przedstawi na następnej sesji czy środki się znalazły czy nie. 

Wójt Gminy – my w ten sposób postępujemy zawsze. Jeżeli wpływa pismo , staramy się je 

rozpatrzyć i załatwić. Na dzień obecny nie mamy  dodatkowych dochodów. 

Radny Mielczarek – proponuję zamknąć dyskusję i przejść do głosowania nad zmianami w 

budżecie gminy na 2011 przedstawionymi przez p.Skarbnik. 

Przewodniczący Rady – proszę Komisje Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu 

uchwały. 

 

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr VIII/46/11 w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2011r. 
 

 

P u n k t  9 

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego  

Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku za 2010r  

 

Głos zabrała pani Agata Rzeźnik 

W 2010r Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała: 

- dotacje z urzędu Gminy w kwocie 238.045,00 zł 

- dotacje z Biblioteki Narodowej – 3.300 zł 

- dotację ministerialną w kwocie 60.000 zł. 

Razem dotacje w 2010r  stanowiły kwotę 301.345 zł.  Biblioteka uzyskała w roku 2010r 

przychody finansowe w kwocie 4.134,57 zł. 

Wydatki zostały wykonane w wysokości 309.860,07 zł, z tego  

- zakup książek – 23.308,40 zł , zaplanowane było 23.350 zł, 

- zakup materiałów - 40.862, 60 zł na plan 40.900 zł 

- usługi remontowe – 97.721,45 zł , zaplanowane było 97.725 zł 

- usługi pocztowe i telekomunikacyjne – 4.573,78 zł na planowane 5.700 zł 

- za pozostałe usługi wydatkowano -  6.890,15 zł na planowane 7.000 zł 

- wynagrodzenia i pochodne  - 124.464,59 zł, na planowane 125.000 zł 

- pozostałe świadczenia nie zaliczone do wynagrodzeń 504,78 zł na planowane 1.000 zł 

- odpis na ZFŚS – 4.627,96 zł na planowane 5.000 zł 

- podróże służbowe 626,45 zł na planowane 1.000 zł 

- pozostałe koszty operacyjne 925,50 zł na planowane 1.000 zł. 

Stan środków obrotowych na dzień 1.01.2010r wynosił 5.916,07 zł 

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 wynosił 1.535,57 zł. 

 

Zapytań ani głosów w dyskusji nie było. 

 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr VIII/47/11 w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku za rok 2010. 
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P u n k t  10 
Sprawozdanie z rocznego programu współdziałania 

 z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność  

pożytku publicznego w 2010r 

 

Głos zabrała pani Patrycja Baranowska – przedstawiła sprawozdanie z realizacji rocznego 

programu współdziałania z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność  

pożytku publicznego w 2010r /sprawozdanie w załączeniu/ 

 

dyskusja: 

Radna Gładysz – co zostało zakupione za kwotę 28.456 zł przeznaczonych na zakup sprzętu 

sportowego. 

Pani Baranowska -   nie mogę dokładnie powiedzieć co zakupiono, ponieważ nie zajmuję się 

bezpośrednio Stowarzyszeniem Ludowych Klubów Sportowych. Kwota wynika ze 

sprawozdania, które złożyło stowarzyszenie w ramach ogłoszonego konkursu. 

Radny Piśniak -  trudno mi dokładnie powiedzieć co zakupiono, ale ogólnie mówiąc dotyczy 

wszystkiego co zwiąże się ze sportem, by wyposażyć sportowców /ubiory, piłki, siatki bramki 

itd./. 

 

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Gminy. 
 

 

P u n k t 11 

 

Rozważenie wniosków z wyjazdowego posiedzenia Komisji  

Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności  

i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 24 marca 2011r 

/ z objazdu dróg/ 

 

 

Radny Bil Zenon , Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa, 

Zaopatrzenia Ludności  i Ochrony Środowiska – przedstawił protokół komisji z dnia 24 marca 

2010r / protokół w załączeniu/ 

Dyskusja: 

Radny Majtyka – nad projektem drogi w  Słupku i Mątewkach geodeta już pracuje. 

Jeśli chodzi o sołectwo Komorniki w protokole wymienione   są 2 drogi  tj  na Granicach oraz 

droga na cmentarz .  

Radny Chwaliński – były 2 drogi do wyboru albo na Granice albo na cmentarz W każdej 

miejscowości miał być wykonany 1 projekt. 

Radny Bil – jest uwzględniona droga na Motyl. 

Radny Chwaliński – Motyl jest to odrębne sołectwo. 

Radna Strózik – w Krzyworzece są uwzględnione 2 drogi w sołectwie Krzyworzeka II / 

kolonia  Jankus i Krzyworzeka Olszyny/, a w sołectwie Krzyworzeka I nie ma żadnej. 

Radny Chwaliński  - Komornikach od kilku lat mieszkańcy domagają się drogi asfaltowej  na 

Granice. Były w tej sprawie pisma  i zbierane podpisy mieszkańców. Ja jestem za tym aby 

robić projekt na drogę na Granicę. Natomiast radny Braliński jest za drogą na Motyl. 

Wójt Gminy – Kolonia Granice w Komornikach nie jest ujęta aglomeracji. Chcemy poszerzyć 

drogę by w pasie drogi pobudować kanalizację, na co mieszkańcy wyrazili zgodę. W innym 

wypadku kanalizacja musiałaby iść po polach.  
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Jeśli chodzi o Krzyworzekę kanalizacja zaprojektowana jest po krawędzi drogi Krzyworzeka-

Turów  / sieć grawitacyjna i tłoczna/. Wykop będzie szeroki, nie będzie na pół metra tylko 

więcej, asfalt będzie się obrywać.  Poza tym jest to teren jest  gdzie są kurzawy.  

Jest złożony wniosek na  wykonanie drogi na  Jankus w Krzyworzece, będzie również 

robiona/projekt/ droga powiatowa przez wieś , budowana kanalizacja.  

Dajmy pierwszeństwo innemu sołectwu. 

Radny Mielczarek – Krzyworzekę należy traktować jako jedną miejscowość. 

Radna Grześlak–  czy można jeszcze zmienić propozycje Komisji? Czy nie b.zasadne byłoby 

wykonać projekt na drogę obok cmentarza niż na Kośnik? 

Wójt Gminy – radni mają wybrać drogi i ustalić kolejność, na które powstaną projekty i które 

sukcesywnie będziemy realizować. Na dzień obecny możecie wybrać pewne drogi. 

Chciałbym również powiedzieć, że będzie tworzona tzw. mapa drogowa  w ramach Związku 

Gminy. Mogą tam znaleźć się również drogi przez Was zaproponowane. 

Radna Gładysz – czy będzie robiona z Kurowa do Chotowa. 

Wójt Gminy  - Jeśli  droga będzie miała być robiona w ramach mapy drogowej to jestem za,  

a jeśli nie , to są drogi przy których  mieszka więcej ludzi.  Nie  zgłaszajcie dróg, które będą 

po jakimś czasie  zniszczone.  

Jeśli miałaby być budowana i poszerzona droga na Orzechowcu, to ludzie  powinni  oddać 

nam tyle gruntu aby zmieścić w drodze kanalizację, albo  podpisać  oświadczenie o wyrażeniu 

zgody na pobudowanie kanalizacji na łąkach. 

Przewodniczący Rady – było ustalone , że w pierwszej kolejności miała być robiona droga na 

Jankus, a w następnej kolejności droga  Mątewki-Mamzerówka. 

Sołtys Szewczyk -  szkoła w Słupsku została dość dawno zlikwidowana. Po likwidacji dla 

dzieciaków nie zostało nic zrobione. Jest dużo dzieci z Mamzerówki i Mątewek, chodzą po 

błocie do przystanku. Droga na Mamzerówkę i Mątewki jest naprawdę potrzebna. Apeluję do 

radnych aby uwzględnili ją w  swoich w planach do realizacji. Komisja była i widziała jak 

wygląda droga. 

Przewodniczący Rady – drogi gruntowe, utwardzone przez Urząd Gminy wszędzie wyglądają 

jednakowo. Było ustalone, że droga na Mątewki i Mamzerówkę ma być robiona. W Ożarowie 

została wytypowana droga na Lasek. 

Radni z Krzyworzeki muszą się porozumieć, na którą drogę ma być robiony projekt. 

Podobnie radni w Mokrska, zaproponowana jest droga na Kośnik. 

Radna Grześlak – ja  jestem za drogą obok cmentarza. 

Radny Mielczarek  -  jeśli  chodzi o koszty drogi na cmentarz i na Kosnik byłyby nie takie 

duże. Droga na cmentarz to odcinek ok.300 mb a na Kośnik ok.800mb, a w innych 

miejscowościach budowane drogi będą po kilometrze. 

Ja jestem za tym, aby była budowana droga na cmentarz i na Kośnik. 

Osobiście  jestem za drogą na cmentarz, ale jeśli chodzi o zobowiązania wyborców to jestem 

za drogą na Kośnik.  Na  Kosniku powstaje coraz więcej nowych budynków. Działki 

budowlane są prawie wszystkie sprzedane. Dzisiaj miała na sesję przybyć delegacja 

mieszkańców z Kośnika w sprawie budowy drogi. 

Radna Gładysz – w Chotowie zamiast drogi do Kurowa , proponowałabym drogę za 

stodołami , równoległą do drogi powiatowej 

Radny Chwaliński – stawiam wniosek, aby  dziś nie podejmować decyzji, niech każdy z 

radnych zastanowi się  i  przemyśli sprawę. Na następnej   sesji na której będą wszyscy 

sołtysi, poddać  ponownie  pod głosowanie, na które drogi mają być robione projekty i w 

jakiej kolejności. 

Przewodniczący Rady – wszyscy sołtysi otrzymali zaproszenie na sesję. 

Radny Braliński –  sprawa drogi na Motyl ciągnie się już b.dawno. jeszcze za mojego ojca, 

który był również radnym i sołtysem. Uważam, że  więcej na temat drogi na Motyl nie 
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powinno się dyskutować. Ta droga bezapelacyjnie powinna być wykonana. Mam nadzieję, że 

po drodze na Jankus i Mamzerówkę,  Motyl doczeka się  dobrej  drogi. Mieszkańcy  nie dość, 

że mają wszędzie daleko , to jeszcze jeżdżą po dziurach. 

Przewodniczący  Rady -  wszystko uzależnione jest od finansów. Jeżeli Wójt pozyska środki,  

można zrobić projekty na wszystkie drogi w jednym roku. 

Wójt Gminy -  jako Gmina będziemy tworzyć mapę drogową. Jest kilka takich dróg, które 

można wpisać np. drogi  znajdujące się w obszarze  letniskowym jak na Motylu.  

Mapa drogowa  wyznaczy nam co chcemy zrobić. Nie musimy od razu wykonać projekty na 

wszystkie drogi, ale musimy  dobrze oszacować koszty.  

Powinniśmy też mieć kilka projektów aby je realizować. W ub. może roku był rok przerwy na 

drogach. W tym roku oprócz dróg unijnych i „schetynówek” będziemy robić drogę z 

WFOGR-u. Jeżeli będzie lepsza sytuacja finansowa Gminy lub możliwość pozyskania 

środków warto mieć kilka projektów w zanadrzu 

Obecnie musicie wybrać drogi rolnicze, na których w najbliższym czasie nie będziemy  

budować kanalizacji  i ustalić kolejność realizacji. 

Radna Gładysz – w jakim okresie będą  realizowane te drogi. 

Wójt Gminy – trudno jest powiedzieć kiedy, ale warto  mieć projekty i próbować składać 

wnioski. Nie wiem czy w przyszłym roku będzie nas stać złożyć dodatkowy wniosek na naszą 

drogę.  

Przewodniczący Rady – na Związku Gmin pan Wójt przedstawiał jak może wyglądać mapa 

drogowa. Chciałbym się dowiedzieć, które nasze drogi zostaną uwzględnione w ramach  

mapy drogowej  Związku Gmin. 

Wójt Gminy -  w ramach mapy drogowej Związku Gmin  mogą  być uwzględnione 

następujące drogi: 

-  Słupsko : droga  na Piaski oraz  przez Słupsko /od Maręży/ do drogi powiatowej, 

-  Jasna Góra  - droga na Orzechowcu,  

- Motyl - droga od.Wesołego w kierunku Lipia do drogi na Przedmość oraz droga do 

    Motyla i nad strumieniem 

-  Komorniki -  odcinek drogi w środku wsi 

- Ożarów -  droga na stawy i przez las do Aleksandrowa oraz droga na Dobijacz, 

 - Brzeziny – droga, która wychodzi na Popowice, 

 - Krzyworzeka II– droga  koło p.Bila dochodząca do Kadłuba oraz drogi dochodzące do 

    drogi powiatowej,  

  - Krzyworzeka I: za stodołami, koło lasku cholerycznego, droga obok .p.Wiśniewskiego, 

     droga przez Pólko, droga przez Mostówki i dalej w kierunku Turowa. 

Przewodniczący Rady – wymienione drogi byłyby realizowane w ramach projektu 

składanego przez Związek Gmin. 

 Radny Braliński – chciałbym ponowić wniosek o wykonanie projektu na drogę na Motylu do 

stacji trafo. 

Radny Szaniec –W sołectwie Ożarów 40 hektarów zajmują drogi Są takie drogi , że nie 

można przejechać nawet cięgnikiem.  Dwa lata temu była robiona droga od strony wschodniej 

Ożarowa za wsią, nie ma dobrego odwodnienia . Woda płynie droga jak płynęła, trzeba 

położyć wąż drenarski. 

Radna Gładysz – takich dróg jest mnóstwo w każdym sołectwie. My powinniśmy dyskutować 

o drogach, które według Komisji powinny być zrobione. Skupmy się tylko na tych drogach. 

Przewodniczący Rady– wydaje mi się, że projekty można przygotować na wszystkie drogi w 

ramach jednego przetargu. O wykonawstwie będziemy dyskutować później jak będą projekty. 

Radny Chwaliński – czy mamy pieniądze na wykonanie wszystkich projektów.  Jeśli nie 

mamy, to musimy projektować pojedynczo. 

Radna Gładysz – jak długo jest ważny projekt. 
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Wójt Gminy – projekt jest ważny 3 lata, a później może być przedłużony przez wpisy 

np.geodety. 

Radna Gładysz – jeśli projekty nie przepadają, to uważam , że należy je zrobić. 

Radny Bil -   co z tego że będziemy mieć projekty, a drogi nie będą budowane. W 

Krzyworzece były zrobione projekty na drogi i w końcu przepadły. 

Było powiedziane, że  ma być wykonany  1 projekt na 1dużą wioskę. Do Komornik należy 

zaliczyć małe sołectwa jak Motyl i Jasna Góra. Jeżeli mają być projekty na każde sołectwo to 

będzie ich 12. Moim zdaniem jest to nierealne. 

Radny Mielczarek – powinno się wziąć pod uwagę  ilość zamieszkałych osób albo długość 

drogi. Jak wcześniej mówiłem droga na cmentarz w Mokrsku ma 300 m, a np.w Słupsku 

będzie zrobione 1,5 km. Z  drogi na cmentarz korzysta b.dużo osób, nie tylko  z naszej gminy. 

Przewodniczący Rady : proponuję przegłosować propozycje przedstawione przez Komisje w 

protokóle z objazdu dróg. 

 

Rada Gminy 9 głosami „za”, 1 głosie „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” 
przychyliła się do propozycji przedstawionych w protokole z  wspólnego posiedzenia 
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności i 
Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej /z objazdu dróg/ z  dnia 24 marca 
2011r 
 

 
P u n k t  12 

 

Przeanalizowanie wniosku Niepublicznej Poradni  

Psychologiczno-Pedagogicznej w  Wieluniu  

w sprawie udzielania wsparcia dzieciom z rodzin alkoholowych 

 

 

Głos zabrała pani Biłgorajska Joanna– psycholog. 

Jestem z zawodu psychologiem i mam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu 

psychoterapii, terapii indywidualnej, rodzinnej i terapii grupowej. Dziś chciałabym 

przedstawić projekt terapii dotyczący dzieci, które wychowują się w rodzinach alkoholowych. 

Na terenie gminy prowadzone są dość intensywne działania dotyczące przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi w rodzinach, gdzie dotknięty alkoholem jest mąż, żona, ojciec, matka.  Nie 

prowadzi się oddziaływań wobec dzieci. Tam gdzie jest alkohol sprawa nie dotyczy 

wyłącznie  osoby pijącej , dotyczy całej rodziny. Jeżeli jest chora 1 osoba, chory jest cały 

system. Najsłabszym ogniwem w tym systemie jest dziecko. W związku z  powyższym 

projekt, który przygotowałam ma na celu zajęcie się głównie problematyką dziecka. Sytuacja 

dziecka w rodzinie gdzie jest osoba pijąca jest właściwie od początku  b.trudna. W domach 

gdzie się pije, dziecko nie ma zapewnionej podstawy potrzeby bezpieczeństwa, ani 

przewidywalności tego co będzie się dziać w danym dniu czy kolejnych dniach. Nie pozostaje 

to bez wpływu na kształtowanie osobowości dziecka. Badania w tej dziedzinie są 

jednoznaczne. Dziecko, które jest wychowywane w rodzinie gdzie jedna lub dwie osoby 

nadużywają alkoholu często w przyszłości samo sięga po alkohol i następuje jakby 

powtórzenie w sztafecie pokoleń. Jeżeli nie zaingerujemy w odpowiednim momencie, 

dziecko będzie powtarzało model, który wyniósł z domu. Jak przyjrzymy się rodzinom i 

dalszym losom dzieci którym nie pomogliśmy, dzieci z takich rodzin podświadomie 

wybierają za partnerów osoby, u których wcześniej czy później ujawnia się problem alkoholu. 

Podświadomie  szukają osób i zachowań, które są im znane z środowiska domowego.  

Uważam, że te dwa aspekty  są warte aby zaingerować wcześniej i objąć opieką dzieci. 
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Rodzina alkoholowa jest rodziną, gdzie działa system zaprzeczeń zarówno na bazie 

intelektualnej jak i emocjonalnej. Dziecko najczęściej  dość szybko przejawia zaburzenie w 

sferze swoich emocji. Ma nie wyrażane potrzeby, uczucia z sferze poznawczej i społecznej. 

Często są to dzieci, które mają kłopoty w nauce. Jeżeli w rodzinie pije mąż, matka 

koncentruje się na jego problemie, tymczasem problem dziecka związany np. z szkołą,  z 

procesem dorastania są nie istotne i nieważne. 

Chciałabym wejść w te środowiska rodzinne, które wstępnie zostały wytypowane przez 

p.Marka Napieraja, który pracuje ze zdrowiejącymi alkoholikami. Wchodząc w taki dom 

rodzinny chciałabym przeprowadzić rozmowy, gdzie główna osobą, która mnie interesuje jest 

dziecko. Chciałabym być osobą z zewnątrz, która  rozpozna jego problemy i będzie go w tych 

problemach wspierać. Prowadzić będę również rozmowy z rodzicami dziecka. Stawiając 

dziecko na centralnym miejscu można jednoczyć rodziców w wspólnym celu i pokazywać jak 

ta sytuacja wpływa na rodzinę 

Pani Baranowska – chciałabym powiedzieć, jak wygląda obecnie praca z dziećmi z rodzin 

alkoholowych. Dzieci korzystają z bezpłatnej pomocy w Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Wieluniu. Wiadomo, że rodzice muszą się tym zająć i  dowozić je do 

Wielunia na rozmowy z psychologiem. W rozmowach uczestniczą również rodzice. Poza tym 

w Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi jest pani, która  ukończyła socjoterapię 

i mogłaby z dziećmi pracować. Korzystamy również z pomocy pedagogów szkolnych. Od 

dyrektorów wiem, że od września pomoc psychologiczna w szkołach ma być bardziej 

rozwinięta, dostępna. Każde dziecko ma mieć założoną kartę. 

Na chwilę obecną korzystamy z Poradni w Wieluniu, z pomocy Zespołu Interdyscyplinarnego 

i pedagogów szkolnych. 

Pani Biłgorajska – czym innym jest wejście w środowisko rodzinne i praca z rodziną w 

miejscu macierzystym dla dziecka, a czym innym wyprawa do Poradni, gdzie kontakty 

odbywają się w sztucznych okolicznościach, gdzie psycholog nie wchodzi w środowisko 

rodzinne dziecka. Zakres tego rodzaju oddziaływań jest zupełnie inny. 

Jeśli jest  jakaś opieka jak powiedziała pani Baranowska, to skąd jest sytuacja, że pan Marek 

Napieraj zgłasza 15 dzieci, które wymagają natychmiastowej pomocy i zajęcia się nimi. 

Ponadto  na terenie swojego miejsca pracy  jestem wielokrotnie zaczepiana z prośbą o pomoc. 

Aktualnie z takiej pomocy w ramach zupełnie odrębnej pracy zajmuję się 2 rodzinami a przez 

2 lata pracowałam z osobą, której partner nadużywał alkoholu. 

Pani Baranowska mówi, że formy pracy są, a ja przedstawiam skutki. Piętnaście dzieci jest do 

natychmiastowej pomocy. Ryzyko, że może być za późno jest ogromne. Poza tym  wiem, że 

na terenie byłego Posterunku Policji  jest remontowana sala i może być  wykorzystana do 

prowadzenia grup socjoterapeutycznych. 

Jeżeli jest osoba to prowadzenia grup socjoterapeutycznych, to b.dobrze, gdyż jedna osoba nie 

będzie w stanie pracować z wszystkimi. Praca psychologa i odkręcenie pewnych 

mechanizmów, które wtłaczane są w dziecko codziennie jest długa. Jeżeli będzie można 

pracować z 15 dziećmi i również z rodzicami i tworzyć grupy to będzie b.dobrze. Ja nie 

aspiruję do tego, by wyłącznie sama zajmować się w  różnych aspektach tymi formami  

pomocy, o których mówiłam. Bardzo dobrze, że na terenie gminy są takie osoby.   

Na terenie gminy dotychczas nie prowadzono takiej terapii. Jest to innowacyjna sprawa. 

rodzinny. Panowie, którzy pracują z rodzinami alkoholowymi, są to osoby, których pomoc 

jest przeogromna ponieważ same doświadczyły choroby alkoholowej.  

Ja nie ma doświadczenia alkoholowego ale mam  wykształcenie i wieloletnie doświadczenie 

jako psycholog. 

Radny Mielczarek – z jakich funduszy ma być finansowana pomoc? 

Pani Baranowska – z tego co mi wiadomo, miałoby to być finansowane z funduszu 

alkoholowego. Radni otrzymali dzisiaj w materiałach informację dotyczącą rozdysponowania 
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funduszu na rok 2011.  Trudno jest mi zając stanowisko w której pozycji miałaby znaleźć się 

ta pomoc, ponieważ fundusz został już podzielony i pewne działania są już podjęte. 

W tej sprawie musiałaby wypowiedzieć się pani Skarbnik. Na realizację Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 jest zaplanowana 

kwota 18.864 zł i została już podzielona. 

Wójt Gminy – fundusz alkoholowy jest co roku mniejszy. Cztery lata temu wynosił 70 tys.zł, 

obecnie jest kwota 58.950 zł. Punktów sprzedaży alkoholu ubywa Coraz mniej jest 

wydawanych zezwoleń na jednorazową sprzedaż alkoholu. 

Uważam, że pomysł jest b.dobry. Jesteśmy jedną z gmin, gdzie jest 2 terapeutów. Zajmują się 

faktycznie osobami dorosłymi. 

Patrząc na budżet i czy możemy przeznaczyć inne środki to uważam, że raczej nie.  Na 

przeciwdziałanie alkoholizmowi powinny pochodzić środki z sprzedaży alkoholu. Działanie, 

które proponuje pani Biłgorajska musielibyśmy zmieścić w innej kategorii, ale RIO może 

nam  to zakwestionować. 

Jeśli chodzi o przyszłość, możemy się zastanowić. Może  nie być mini grantów a  tylko 

terapia.  

Jeśli  chodzi o wynagrodzenie,  propozycja pani Biłgorajskiej jest   5 godzin tygodniowo po 

60 zł za godzinę. 

Są rozporządzenia, że w szkołach powinni być psychologowie. Być może,  wówczas można 

byłoby tą terapie z dziećmi prowadzić. Sugestia  jednak pani Biłgorajskiej jest, aby terapia 

była tzw.domowa.   Temat jest do rozważenia na przyszłość. 

Pani Biłgorajska -  uważam, że pewne rzeczy są nieprzeliczalne jeśli chodzi o pieniądze.  

Jeżeli mówimy o 15 dzieciach zagrożonych, najbardziej potrzebujących, to proszę zauważyć 

jakie będą później koszty społeczne. Pozostawiając w tym środowisku te dzieci jak je 

wychowujemy.  Jakie będą koszty społeczne kolejnego pokolenia alkoholików, ludzi 

wchodzących w konflikt  z prawem, ludzi nie podejmujących pracy, ponieważ  cechą tych 

rodzin b.często jest wyuczona bezradność , albo nadmierny perfekcjonizm i dążenie za 

wszelką cenę do realizacji ambicji. Dla Państwa sumienia zostawiam  czy wszystko jest 

przeliczalne na pieniądze, czy warto czekać. Niech dzieci wyrastają w tej  atmosferze, w 

poczuciu nie zrozumienia , odrębności od pozostałych rówieśników, poczucia małej wartości, 

nieprzewidywalności zdarzeń w życiu. Kogo my wychowujemy i kogo będziemy mieć za 

kilkanaście lat w naszym społeczeństwie jeśli wszystko przekładamy na finanse. Pomoc jest 

skuteczna do pewnego okresu życia. Potem człowiek wrasta w pewne mechanizmy i nie 

mając świadomości tylko je powtarza. Nie można czekać aż znajdą się pieniądze. 

Pani Baranowska – jeśli chodzi o te 15-cio dzieci w gminie, którym w pierwszej kolejności 

należy pomóc, to chciałabym powiedzieć, że nie zostaną one bez wsparcia. Nie znaczy , że 

my o nich nie wiemy i nic nie robimy.  

W momencie, kiedy  terapeuta  p.Marek Napieraj pracuje z rodzicami i jest zgoda rodziców to 

może również prowadzić pracę z dzieckiem. 

Pani Biłgorajska – aby prowadzić pracę z dzieckiem trzeba mieć wiedzę. Pan Marek Napieraj 

na wiedzę i doświadczenie na temat problemu alkoholowego dorosłych. Nie ma natomiast 

wiedzy na temat mechanizmów rozwoju i wkraczania w pewne sfery oddziaływania z  

dzieckiem. Kilka dni temu przedstawiała całkiem inny punkt widzenia niż prezentuje go teraz. 

Mówiła pani, że terapia dzieci jest b.potrzebna. 

Pani Baranowska – Nie neguję sugestii i pomocy pani psycholog Biłgoraskiej, ale nie 

zgadzam się z tym, że dzieci są pozostawione bez opieki i wsparcia. 

Przewodniczący Rady – w gminie jest 2 terapeutów, są pedagodzy w szkołach. Pewną pomoc 

dzieci otrzymują. 

Następnie Przewodniczący zwrócił się do p.Wójta z zapytaniem, czy środki w budżecie się 

znajdą aby opieką psychologa objąć dzieci z rodzin alkoholowych.? 
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Wójt Gminy -  biorąc pod uwagę budżet na ten moment, to środków w budżecie nie ma. 

Patrząc na pozyskanie środków z innych źródeł,  musielibyśmy się postarać o opinię z RIO 

albo musielibyśmy zadanie inaczej nazwać. Możemy czekać do nowego budżetu i w nowym 

budżecie takie działanie zaplanować kosztem czegoś innego. 

Radna Gładysz – uważam, że to co przedstawiła pani Biłgorasjka,  są to  b.dobre i ważne 

sprawy. Jeśli chodzi o pieniądze  to musiałaby się wypowiedzieć pani Skarbnik.  Uważam, że 

terapia, którą zaproponowała p.psycholog, docierając bezpośrednio do domu 

pokrzywdzonego jest to coś wspaniałego. W grupie nigdy nie osiągnie się takich wyników, 

nawet gdy będzie terapia prowadzona na terenie szkoły. Dzieci się  boją i wstydzą jeden 

drugiego. Nie rozmawiają na takie tematy. Pani przedstawiła swój program, co zamierza robić 

na naszym terenie. Uważam, że młody człowiek musi mieć pomoc. To nie są problemy tylko 

związane  z alkoholem. 

Przy okazji chciałabym się zapytać, czy  zajęłaby się pani również problemami dzieci, które 

zdarzają się w normalnych rodzinach. Czy może w taki dom wchodzić. 

Pani Biłgorajska – od kilkunastu lat pracuję już z rodzinami, gdzie nie ma problemu 

alkoholowego. Zdarzają się różne sytuacje związane z rozwiązaniami wychowawczymi, które 

mogą także w rodzinie niealkoholowej doprowadzić do tego, że ktoś ucieka w alkohol lub 

inne zdarzenia. 

Radna Grześlak –  uważam, że powinny się znaleźć jakieś pieniądze na pomoc dla dzieci z 

rodzin alkoholowych. Dobro dziecka jest najważniejsze, tym bardziej, że przedział wiekowy  

dzieci objętych pomocą dotyczy  dzieci młodszych 

Pani Biłgorajska -  jest  pewien okres w rozwoju dziecka, gdzie my oddziałując  skutecznie 

możemy uzyskać naprawdę dobre efekty. Gdy mija ten okres krytyczny można uzyskać efekt, 

ale nie będzie on tak spektakularny. Uważam, że nie ma na co czekać. 

Radna Gładysz – czy rodzina, dziecko mając jakiś problem, może zgłosić się na telefon 

zaufania? Niektóre osoby mają   blokady nawet do terapeuty wykwalifikowanego, czy mogą 

anonimowo zadzwonić na telefon zaufania 

Pani Biłgorajska – Nie wiem jak jest obecnie. Przez wiele lat istniał telefon zaufania przy 

szpitalu w Wieluniu. Ponadto jeden raz w tygodniu w każdy poniedziałek  można było 

dzwonić na telefon zaufania  przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieluniu. W 

gazetce wydanej przez Środowiskowy Domu Samopomocy w Mokrsku jest podany numer 

telefonu zaufania. 

Przewodniczący  Rady  - na poprzedniej sesji był przedstawiany program wczesnego 

wykrywania  raka. Pieniądze się nie znalazły.  Jest następny program, gdzie również 

potrzebne są środki. 

Radny Szaniec -  pani psycholog zwróciła uwagę, że to co dzieje się dotychczas w  pomocy 

psychologicznej naszych terapeutów nie wszystko jest do końca tak jak być powinno. Mamy 

zatrudnionych 2 terapeutów, wydawane są pieniądze z budżetu. Może należałoby się 

przyjrzeć pracy osób zatrudnionych i coś zmienić na lepsze.  

Radny Głąb – zatrudniamy osoby, które nie są w stanie wszystkim pomóc. Wydajemy z 

budżetu jakieś pieniądze z funduszu alkoholowego. Może należałoby przyjrzeć się  tematowi i  

wygospodarować środki by objąć opieka nie tylko osoby uzależnione ale również całe 

rodziny łącznie z dziećmi 

Pani Biłkorajska -  pani Baranowska mówiła, że są pedagodzy w szkole,  że dzieci mają 

pomoc. Nigdy pedagog, który ma pod opieką  wszystkie dzieci, nie jest w stanie zająć się w 

taki sposób, jak w przypadku  tylko wytypowanej grupy osób, które potrzebują tej pomocy i 

wchodząc w ich środowisko. Jest to zupełnie inna jakoś pomocy. 

Radny Głąb – czy istnieje możliwość rozszerzenia zakresu działania osób , które zajmują się  

terapią alkoholową w gminie, aby  opieką zostały objęte również dzieci. 
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Wójt Gminy – obecnie mamy 2 terapeutów ds. uzależnień  i zajmują się osobami 

uzależnionymi od alkoholu i w pewnym stopniu starają się zajmować osobami, na które 

uzależnienie to wpływa.  Sądzę, że samorządy wiejskie nie są w stanie  zapewnić pełnej 

opieki. 

Są instytucje - poradnie z poza  terenu naszej gminy / w Wieluniu/, które zajmują się takimi 

sprawami. Część osób  jeśli chce może się tam udać.  Nie każdy ma czas i nie każdego jest 

stać aby pojechał do Wielunia. 

Pomysł jest b.dobry, warto byłoby starać się go zrealizować. My musielibyśmy nasze 

działania jakie na dzień dzisiejszy prowadzimy  przeanalizować i zweryfikować jeśli chodzi o 

ilość kadry i środków  przeznaczonych. Na dzień obecny Gminę finansowo nie jest stać na 

tego rodzaju pomoc.. 

Przewodniczący Rady – pan Wójt stwierdził , że na chwilę obecną nie ma środków  na 

program terapii dzieci z rodzin alkoholowych. Jeśli środki się znajdą do tematu możemy 

powrócić. 

Pani Baranowska – zgadzam się, że pomoc dzieciom jest potrzebna. Obecnie staramy się 

pomagać dzieciom na ile nas  stać. Jeżeli chodzi o kwalifikacje, każda z zatrudnionych osób  

zarówno pan Wspólny czy p.Napieraj ma wiedzę. Ja też się obecnie się doszkalam  z 

dziedziny ogólnej pomocy psychologicznej. Każdy nas wkłada swoją pracę i każda pomoc 

będzie inna. Potrzebna jest  praca  p.Napieraja,  p. Wspólnego, moja praca  i potrzebna byłaby 

również praca pani Biłgorajskiej. 

Przewodniczący Rady – proponuję zakończyć dyskusję. Obecnie w budżecie nie ma środków. 

Jeśli  znajda się pieniądze , zajmiemy się tematem ponownie.  

 

 

P u n k t  13 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów 

 zawierających azbest  z terenu Gminy Mokrsko 

 

 

Głos zabrał pan Gmur Arkadiusz – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mokrsko /projekt w 

załączeniu/. 

Poprzednia uchwała  Rady Gminy Nr VII/36/11 w §  4 miała zapis, że wchodzi w życie z 

dniem podjęcia. Organ nadzoru w Urzędzie Wojewódzkim stoi na stanowisku, że uchwała 

powinna wchodzić w życie  po upływie 14 dni od ogłoszenia  jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. 

 

Zapytań ani głosów w dyskusji nie było. 

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr VIII/48/11 w sprawie przyjęcia 
Programu usuwania  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mokrsko. 

 

 

P u n k t  14 

 

Zapytania, interpelacje i wolne wnioski 

 

Przewodniczący Rady – oczytał pismo Dyrektora Zespołu Szkoły i Przedszkola w 

Krzyworzece z dnia 27 kwietnia w sprawie utworzenia 2 oddziałów: dziewięciogodzinnego i 

pięciogodzinnego przedszkola z podziałem na grupy 5 i 6-latków  i grupę 4 i 3 latków. 
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Pani Małgorzata Kieler – dyrektor Zespołu Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece 

O dłuższego czasu mówi się o roli jaką odgrywa jak najwcześniejsze wychowanie 

przedszkolne w rozwoju dzieci. W związku z tym w Przedszkolu w Krzyworzece po ustaleniu 

z Urzędem Gminy i z panem Wójtem został podjęty nabór do przedszkola z zamysłem 

utworzenia grupy 9-godzinnej. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że  miejsc w przedszkolu w 

Mokrsku brakuje. Dużo rodziców pracuje, albo chciałoby iść do pracy i ma problem z 

pozostawieniem dziecka w bezpiecznym miejscu. Nabór dzieci przerósł nasze oczekiwania.  

Na dzień dzisiejszy  złożono podania o przyjęcie do przedszkola 30 dzieci. Przede wszystkim 

są to dzieci z Krzyworzeki, ale są również podania z Ożarowa, Komornik, Mokrska i jedno 

dziecko z poza terenu naszej  Gminy. 

Z panią dyrektor przedszkola przeanalizowałyśmy wszystkie karty zgłoszeniowe i doszłyśmy 

do wniosku, że dzieląc dzieci na grupy można byłoby stworzyć im idealne warunki do 

rozwoju gdyby udałoby się stworzyć 2 grupy od rana, a nie jedna jak wcześniej 

planowaliśmy. Wśród wszystkich dzieci, 14 jest 5-6-ciolatków, która musi odbywać 

obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Druga grupa 3-4-latów  liczyłaby 16 dzieci. 

Ponadto z informacji od Dyrektora Hula  wiem, że 9 podań z Mokrska zostanie odrzuconych. 

Część z tych dzieci mieszka bliżej Krzyworzeki i być może rodzice zechcą skorzystać z 

naszego przedszkola. 

Jeżeli powstanie 1 grupa 9-cio godzinna to wówczas musielibyśmy zatrudnić 1 nauczyciela. 

Planowane jest zatrudnienie nauczyciela stażysty aby obniżyć koszty. Wszystkie dzieci 

uczyłyby się razem w grupie 25 osobowej. Byłoby to uszczerbkiem dla dzieci, które 

przygotowują się do szkoły. 

Uważam, że propozycja utworzenia 2 oddziałów z podziałem na grupy jest korzystniejsza z 

dwóch powodów: 

- niższe koszty, 

- na spotkaniu z dyrektorami pan Wójt mówił aby w  miarę możliwości przydzielać 

   nauczycielom nadgodziny, by nie wypłacać na koniec roku  dodatków wyrównujących 

    / 14    pensji/. 

Taka duża liczba dzieci będzie tylko w tym roku szkolnym. W przyszłym roku  szkolnym 2 

roczniki pójdą do szkoły i w każdym przedszkolu zmniejszy się ilość dzieci.  

Wójt Gminy -  jeśli chodzi o finanse, to można przeliczyć budżet dot. wynagrodzenia. Być 

może na 4 m-ce środki się znajdą, z tym że na następny rok jest  dodatkowe obciążenie 

budżetu  w oświacie w wysokości ok.70 tys.zł.  Są to wydatki, które nie są refundowane przez 

budżet państwa, gdyż przedszkola są na naszym utrzymaniu. 

Przewodniczący Rady – jeżeli dzieci przyjdą do przedszkola w Krzyworzece, to jest 

możliwość , że zostaną później w szkole. 

Z tego co mi wiadomo, dużo dzieci  z Krzyworzeki do przedszkola i szkół jeździło do 

Wielunia. 

Radny Szaniec – pani dyrektor wspomniała, ze kilka dzieci jest z Ożarowa. Na zebraniu 

wiejskim było propozycje aby w Ożarowie również utworzyć przedszkole 9-godzinne. 

Przewodniczący Rady – w Ożarowie na razie nie ma miejsca. 

Pani Kieler M. -  dzieci z Ożarowa jest czwórka. Z takiej ilości nie da się stworzyć grupy 

przedszkolnej. Potrzebna jest większa ilość dzieci. W Krzyworzece są warunki lokalowe, 

ponieważ wcześniej były 2 grupy. Kolejny atut to taki, że Krzyworzeka jest przy drodze 

przelotowej do Wielunia i jadąc do pracy  rodzic może   zostawić dziecko w przedszkolu. 

Radna Grześlak – do przedszkola zostało napisane 1 dziecko z poza gminy, a przedszkola są 

na utrzymaniu Gminy. Jak będą się kształtować opłaty. 

Wójt Gminy –  odpłatności za pobyt dziecka powyżej 5 godzin jest umowna. Większość 

samorządów np. w Wieluniu za dziecko z poza terenu  opłata odpowiada kosztowi pobytu 
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dziecka. Były osoby, które zwracały się do nas o refundację kosztów, ale nie wyraziliśmy 

zgody. 

Możemy nie pobierać  większej opłaty licząc na to, ze będzie dalej chodzić do szkoły. 

Radna Grześlak – czy jest postępowanie odwoławcze jeżeli dziecko nie zostanie przyjęte do 

przedszkola? 

Wójt Gminy – zawsze można się odwołać, z tym  że obowiązkiem szkolnym objęte są 

sześciolatki i pięciolatki. Pozostałe dzieci mogą być przyjęte w miarę naszych  możliwości. 

Wiele gmin ma b mało przedszkoli. U nas jest ich  w miarę dużo. Jest to dla nas kosztowne, 

gdyż każda zmiana  związana   ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli dotyczy również 

nauczycieli przedszkoli. 

Pani Kieler – w Krzyworzece będą miejsca, jeśli będą 2 oddziały. Jeżeli nie będzie dwóch 

oddziałów, zmuszeni będziemy odrzucić  dzieci, które są zapisane, ponieważ możemy przyjąć 

tylko 25 dzieci.  

Przewodniczący Rady – czy są środki na utworzenie 9-godzinnego przedszkola 

Wójt Gminy -  biorąc pod uwagę oświatę to zazwyczaj było tak, że wynagrodzenia były 

naliczone trochę większe niż  wynikało z wyliczeń na koniec roku. Mogą być tylko 

przesunięcia pomiędzy jednostkami, gdyż  budżet dot. wynagrodzeń Krzyworzeki nie 

wystarczy i trzeba sięgnąć po środki z innych przedszkoli. 

Radny Pisniak – czy  będzie wprowadzona minimalna i maksymalna ilość dzieci, od której  i 

do której tworzone będą oddziały w szkołach i przedszkolach. 

Wójt Gminy – Jest umowa słowna, że minimum to jest 10 dzieci w oddziale a maksimum do  

25 dzieci. 

Radna Strózik – przedszkole 9-godzinne będzie tylko jak jest rok szkolny, czy obejmuje 

również wakacje. 

Wójt Gminy – przedszkole 9-godzinne będzie tylko w roku szkolnym. Jeśli ktoś będzie chciał  

zostawić dziecko dłużej, musi  zapłacić. Będzie obowiązywać wówczas stawka  godzinowa w 

wysokości ok. 20 zł. 

Przewodniczący Rady  - jeżeli są dzieci  i jest możliwość stworzenia takiego przedszkola to 

powinniśmy się przychylić. 

Radny Piśniak – rozumiem, że utworzenie 9-godzinnego przedszkola nie dzieje się kosztem 

innego przedszkola. 

Wójt Gminy -  w przedszkolu w Mokrsku jest zawsze inna ilość dzieci niż w pozostałych 

przedszkolach. Na spotkaniach z dyrektorami podnoszony jest problem, że w Mokrsku w 

grupie jest 25 dzieci a w innych mniej.  Sytuacja mogłaby się rozładować, gdyby dzieci z 

końca Mokrska II przeszły do Krzyworzeki. Jest to jednak dobra wola rodziców. 

Pani Kieler -   odpowiadając na pytanie radnego Piśniaka, to chciałabym powiedzieć, że ja nie 

mam nic sobie do zarzucenia jeśli chodzi o nabór dzieci.  Jutro powinnam oddać arkusz 

organizacyjny, a dzisiaj jeszcze dyskutuje na ten temat. Czekam do końca aby nikomu nie 

podbieram dzieci, aby wszyscy zamknęli listy . 

Przewodniczący Rady – poprosił o przegłosowanie : kto jest za utworzeniem w Krzyworzece 

przedszkola 9-godzinnego. 

Radny Szaniec  -   trochę za późno dyskutujemy na ten temat. Ja aby być pełnowartościowym 

radnym powinienem tę sprawę skonsultować z naszą pani Dyrektor Przedszkola w Ożarowie. 

Pani Kieler – kiedy powstał pomysł utworzenia 9-godzinnego przedszkola w Krzyworzece 

rozmawiałam z wszystkimi dyrektorami Zespołu Szkół i Przedszkoli gdzie nie ma 

przedszkola 9-godzinnego. Nie mam zamiaru zabierać nikomu dzieci z przedszkola. 

Powiedziałam, że ogłaszamy  nabór i jeśli będą  dzieci,  przedszkola 9-cio godzinne zostanie 

utworzone, jeśli nie,  będzie działać jak dotychczas.  
Radny Braliński -  obawiam się, że  jeśli ruszy  przedszkole 9-godzinne w Krzyworzece 

będzie lawina żądań rodziców z innych miejscowości. Wiele mam poszłoby do pracy, ale nie 
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ma gdzie zostawić dziecka.  W Komornikach też rodzice domagają się  przedszkola 9-

godzinnego.  

Wójt Gminy –  Myślę , że nie ma o czym dyskutować. Będziemy jedyną Gmina w okolicy 

gdzie działać będą w dwóch miejscach przedszkola 9-godzinne. Do tej pory było tylko 1 takie 

przedszkole w Mokrsku. Z punktu ekonomicznego Gminę nie będzie stać na tworzenie 

następnych przedszkoli  9-godzinnych.Może też ilość dzieci do przedszkola 9-godznnego w 

Komornikach być za mała. Obecnie stwarzamy  możliwość, że jeżeli ktoś chce oddać dziecko 

do przedszkola 9-godzinnego w Mokrsku, gdzie nie ma już miejsca, ma możliwość 

dowiezienia dziecka do Krzyworzeki. 

 
Radni jednomyślnie opowiedzieli się za utworzeniem przedszkola 9-godzinnego na 
rok szkolny 2011-2012. 

 

Pan Marek Kieler – Wicestarosta Wieluński .  Chciałbym w skrócie   powiedzieć co dzieje się 

w powiecie. 

- Rozpoczęły się prace na drogach powiatu wieluńskiego. Dotyczyć to  będzie również dróg 

na terenie naszej gminy, a konkretnie miejscowości  Chotów. W dniu jutrzejszym zostanie 

przekazany plac budowy i od 1 maja wykonawca firma Pol-Dróg  powinna zaczęć czynić 

działania w zakresie przebudowy tej drogi.  

- Również na drodze Wieluń-Gaszyn dzisiaj ma być kładziona warstwa ścieralna. Obecnie 

trwa wyprofilowanie warstwy wiążącej, chodzi o zachowanie  odpowiednich spadków wody 

aby nie było zastoisk wody. Myślę, ze droga na odcinku od górki „Gaszyńskiej” do stacji 

meteorologicznej będzie ładnie wykonana. 

- Ponadto na zadaniu realizowanym wspólnie z Gminą rozpoczęły  się  prace dotyczące 

przebudowy drogi w Ożarowie /odcinek 220 mb/. Wykonawcą jest także firma Poldruk. 

Ogólnie do przebudowy na terenie powiatu w tym roku  jest 37 km dróg .Część zdań zostało 

już zakończonych  np.w Mierzycach. Są pewne niedociągnięcia, które wymagaja 

poprawienia. Jest jednak rękojmia  na wykonawstwo inwestycji, która trwa 36 m-cy.  

- Na całym terenie powiatu trwają remonty dróg  wykonywane we własnym zakresie przez 

pracowników Powiatowego Zarzadu Dróg w Wieluniu. Uruchomiono druga zmiane. Drogi po 

zimie są bardzo zniszczone. Odcinek od Toplina do Skomlina był remontowany 3 tygodnie 

przez 2 zmiany.  

Brakuje nam środków na położenie dywaników asfaltowych. Myślimy o powierzchniowym 

utrwaleniu dróg, czyli posypaniem grysem najbardziej zniszczonych odcinków dróg. / droga 

Chotów-Słupsko -Wygoda-Komorniki-Ożarów/ 

Było zgłoszenie, o obsuwaniu się skarpy rowu na Zmyślonie /obok p.Krysia/. Wczoraj byłem 

sprawdzałem i faktycznie jest zagrożenie, że przy mijaniu się 2 samochodów ciężarowych 

dojść do gwałtowanego obsunięcia się pobocza i  równocześnie pęknięcia asfaltu. 

- Bardzo ważną sprawa jest problem szpitala. Działania  Rządu  są ukierunkowane na 

likwidację SPZOZ  i tworzenie spółek prawa handlowego Jesteśmy bardzo ostrożni  w 

podejmowaniu takich działań. Spowolnienie działań w tym zakresie spowodowane jest tym, 

ze korzyści które proponuje Rząd organom założycielskim szpitali nie są dla nas 

zadawalające. Rząd  proponuje oddłużenie  zobowiązania publiczno-prawne / dot.ZUS, US/  

My te zadłużenia spłaciliśmy w ub.kadecji. Przekształcenie szpitala w spółkę prawa-

handlowego powoduje, że organ założycielski przejmuje wszystkie inne zobowiązania. 

Podobna opinia jest szpitali w całej Polsce. Obecnie szpital z działalności operacyjnej się 

bilansuje. Za 2010 rok jest 111 tys.zł zysku. 

W momencie kształcenia szpitala w spółkę prawa handlowego organ założycielski przejmuje 

całe zadłużenie. Jeśli chodzi o nasz szpital jest to kwota ok.27 mln zł. Jest to duże 

zobowiązanie powiatu, które rzutuje na wydolność finansową powiatu. Powiat miałby 
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ograniczone możliwości realizowania jakichkolwiek inwestycji / budowa dróg, hal 

sportowych/ oczekiwanych przez mieszkańców powiatu.  

Na ten temat  w dniach 6-8 maja br odbędzie się konferencja, w której wezmę udział i być 

może  więcej i coś nowego  się dowiem.  

Do podpisania  przez Prezydenta  RP czeka  ustawa dot. lecznictwa w SPZOZ. Ustala 

zakłada, że jeżeli szpital wykaże stratę organ założycielski zobowiązany jest w ciągu 3 m-cy 

pokryć stratę. 

W szpitalu są prowadzone działania organizacyjne aby obniżyć koszty. 

Jest zagrożenie, ze w tym roku  szpital może nie osiągnąć zysku ponieważ  trwają remonty. 

Będzie remontowany blok operacyjny. Pewnych zabiegów nie będzie można dokonywać w 

naszym szpitalu pomimo  utworzenia zastępczej sali operacyjnej. /kontrakty będą uciekać/ . 

Pozyskano środki unijne na remonty i zadanie musi być  wykonane. 

Sprawa wieluńskiego szpitala jest trudna Kontrakty zawierane z NFOZ są  zadawalające. 

Szpitalowi starcza na pokrycie kredytów. Jutro ma być podjęta uchwała o zmianach w 

budżecie na rok 2011. Ma nastąpić poręczenie przez powiat na kolejny milion złotych. 

W życie wchodzi  kolejna ustawa  o obniżeniu progu  zaciągania zobowiązań przez 

samorządy. Wpłynie to niewątpliwe na pozyskiwanie środków zewnętrznych. Najpierw 

samorządy musza skredytować zadanie, a dopiero później składać wniosek o refundację 

poniesionych kosztów. 

Dyskusja: 

Radna Grześlak – co z chodnikiem w Mokrsku? 

Pan Wicestarosta -  pan Wójt zgłosił budowę chodnika w Mokrsku / do remizy/ w ramach 

Inicjatyw Samorządowych. Jeżeli spłyną wnioski z wszystkich gmin temat będzie 

rozpatrywany na Zarządzie . Uważam, ze wspólnymi siłami uda się zadanie wykonać. 

Jest wykonana dokumentacja na budowę drogi 4510 , odcinek Krzyworzeka-Mokrsko / do 

parku/. Jest to projekt, w którym zaznaczona jest ścieżka rowerowa, bezpieczne przejścia dla 

pieszych. Zadanie zgodnie z kosztorysem ma kosztować ok.8 mln zł. Jeśli nie będzie  

środków zewnętrznych trudno będzie zadanie zrealizować. 

Bardzo źle się stało, że został zlikwidowany Narodowy Program Przebudowy Dróg 

Lokalnych. Były to dobre środki dla samorządu. 

Reasumując,  myślę, że przebudowa 37 km dróg powiatowych poprawi na 5 lat stan dróg na 

terenie naszego powiatu. 

Radna Grześlak – co z chodnikiem od piekła w stronę Skomlina? 

Jeżeli  uda się nam pozyskać środki unijne i będzie nas stać, zadanie będzie realizowane. 

Rozmawiam z wielu samorządami i wszystkie  maja podobne problemy, zbliżają się do progu 

60% zadłużenia. Działania rządu aby jeszcze obniżyć są niezrozumiałe. 

Wójt Gminy – jest to inwestycja zbyt kosztowna. Wyceniona jest ponad 1 mln zł i powinna 

być realizowana z dofinansowaniem jak największym. Jeżeli znajdą się środki, to samorząd 

powiatowy ma tylko 2 projekty  i dotyczą one dróg na naszym terenie. 

Jako Związek Gmin chcemy na początku maja zorganizować spotkanie i zacząć  tworzyć 

mapę drogową jako alternatywną sieć połączeń oraz tworzyć projekty na przyszłość. 

Radna Grześlak -  na  jednej z sesji składałam interpelacje w sprawie przebudowy studzienki 

kanalizacji burzowej obok p.Walczaka w Mokrsku. Sprawa była podnoszona przez niego 

również na zebraniu wiejskim.     

Radny Pisniak – jest decyzja Starostwa o odmowie rozpoczęcia  budowy boiska  piłkarskiego 

w Mokrsku z uwagi na brak pewnych dokumentów.  

Chciałem złożyć interpelacje w sprawie wysłanie do Wydziału Architektury  i Budownictwa 

Starostwa Powiatowego w Wieluniu zapytania:  
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- jakie czynności budowlane w związku z planowaną budowa obiektu piłkarskiego może 

poczynić Urząd Gminy Mokrsko na działce położonej w Mokrsku oznaczonej nr 1267/4 do 

momentu  dokonania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego . 

Mam prośbę do p.Starosty aby w jakiś sposób dopilnował tej sprawy 

Pan Wicestarosta -  nie znam dokumentacji i trudno jest mi powiedzieć czy  można  część 

zadania wykonać. W planie budowlanym obowiązują 2 formy realizacji zadania tj. na  

zgłoszenie i   w oparciu o wydanie zezwolenia na budowę. Zapoznam się ze sprawą i 

postaram się  pomóc. 

Radna Gładysz -  w związku z przebudowa drogi w Chotowie  mam pytanie do p.Starosty. 

Przebudowa drogi planowana jest na odcinku  od p.Zaremby do p.Golańskiego. Pozostanie 

kawałek drogi do Turowa i odcinek za Chotowem do krzyżówki na Mamzerówkę. Czy  

będzie robione coś na tych odcinek, które są również zniszczone? 

Pan Wicestarosta -. Nie ma  opracowanej dokumentacji na te odcinki drogi. Dla poprawy 

przejezdności jeżeli  znajda się środki, to może być tylko powierzchniowe utrwalenie 

nawierzchni.  

Pozwoliłem sobie objechać drogi w całym powiecie. Najgorsze  sytuacja obecnie jest na 

terenie gminy Konopnica ,  na drodze Chotów-Mokrsko oraz w gminie Pątnów. 

Zgodnie z wytycznymi drogi asfaltowe powinny być co 6-7 odnawianie /położenie cienkiego 

dywanika./ Niestety nas na to nie stać. 

Radna Strózik – chcemy odnowić krzyż na krzyżówce w Krzyworzece. Czy na to musi być 

pozwolenie z powiatu? 

Pan Wicestarosta – krzyż znajduje się w pasie drogowym i należy wystapić do Starostwa o 

zgodę. 

Z  tego co mi wiadomo ma iść tam kanalizacja, chodnik będzie rozbierany. Dlatego 

proponowałbym wstrzymać się z wszelkimi działaniami 

Sołtys Szewczyk – pan Starosta wspomniał, że były remontowane drogi powiatowe we 

własnym zakresie przez pracowników PZD. Na drodze  od Chotowa w kierunku Wygody 

została zaklejona co 5 dziura. Nie wiem dlaczego nie załatane wszystkich dziur. 

Pan Wicestarosta. -  jest inna technika łatania dziur głębokich a inna  płytkich. 

Masa na zimno zalepiane są większe ubytki. Trzeba uzbroić się w cierpliwość. 

Przewodniczący Rady – odczytał pismo  p.Krawczyka z Chotowa z dnia 19.04.2011r 

skierowane do Przewodniczącego rady i Wójta Gminy Mokrsko w sprawie umożliwienia 

kontaktów mieszkańcom  gminy Mokrsko z radnymi. 

Proszę o wypowiedzenie się radnych w tej sprawie. Czy jest potrzeba  w każdym sołectwie 

pełnienia dyżurów przez radnych. 

Radna Strózik – pełniąc równocześnie funkcję sołtysa mam możliwość  kontaktu z 

mieszkańcami. Jest to raz w kwartale , w terminach płatności raty podatku  tj.  od 9-15 dnia 

miesiąca. 

Radna Grześlak -  kontakt z  mieszkańcami jest. Osoby, które maja sprawę do radnego, 

zawsze go znajdą.  

Radny Szaniec – jestem przewodniczącym Rady Sołeckiej . Niedawno się spotykaliśmy 

dwukrotnie. Na bieżąco się spotykamy. Jeśli mieszkańcy maja jakąś sprawę to zgłaszają 

sprawę. Nieraz nawet wspólnie idziemy w teren. Ostatnio  objeżdżaliśmy drogi oraz teren 

podworski. 

Radny Braliński –  jeśli chodzi o mnie to jestem również sołtysem. Kontakty z mieszkańcami 

mam w czasie zbierania podatku. Ponadto jeśli ktoś ma sprawę do mnie, kontaktujemy się na 

bieżąco. 

Radna Gładysz -  wydaje mi się, ze pismo jest skierowane pod adresem mojej osoby. W 

związku z tym  chciałabym uzyskać odpowiedź, czy w świetle prawa ja jako radna muszę 

wyznaczyć dany dzień i godziny, w których mieszkańcy mogą się do mnie zgłaszać. 



 26 

Ja mam kontakt  z mieszkańcami, jestem otwarta, ale jeśli prawo stanowi , że obowiązkiem 

radnego jest podanie do publicznej wiadomości dni, w których  przyjmuje mieszkańców, to 

będą musiała to uczynić.   

Pani  Stanek – Sekretarz Gminy W ustawie o samorządzie gminnym jest napisana, , ze radni 

powinni utrzymywać więź z mieszkańcami. Nie jest określone, że mają być wyznaczone dni i 

godziny. Więź z wyborcami może przejawiać się w różny sposób.  

 

Przewodniczący Rady – każdy radny jest znany  swoim wyborcom. Nie widzę problemu aby 

ktoś nie mógł się  z nim z kontaktować.  

 

Radna Grześlak 

-  chciałam ponowić interpelację w sprawie udrożnienia studzienki kanalizacji burzowej przy 

posesji p.Walczaka Czesława w Mokrsku, 

- koło kościoła w Mokrsku jest przystanek dla autobusu, który przywozi dzieci do szkoły. 

Rano ludzie przyjeżdżają na mszę do kościoła i zastawiają plac samochodami.  Kiedyś była 

Policja i robiła mandaty.  Należałoby oznakować jakąś linią do którego miejsca można 

stawiać samochody. Czy jest taka możliwość? 

Radny Mielczrek -  zgłosił wyczyszczenia studzienki kanalizacji burzowej   obok posesji w 

Mokrsku Nr 100 p.Ryszarda Głąb. 

Radna Gładysz -  zgłaszał do mnie pan Cichoń z Chotowa naprawę przepustu przy byłej 

kolejce wąskotorowej /obok p.Kryściaka/, zapadła się ziemia. 

Radna Strózik – 

- co ze spółka wodną, będzie sprawa poruszana przy zbieraniu podatku rolnego. 

- czy będzie pomoc w wypełnianiu wniosków  o dopłaty unijne 

- będą wywożone śmieci z cmentarza w Krzyworzece. Dzwoniłam do Skomlina i okazało się, 

że śmieci mają być segregowane, rachunek ma być wystawiony na Urząd Gminy. Śmieci  

zostały  częściowo posegregowane. Na jakich zasadach będzie rozliczenie. 

Wójt Gminy  

– Urząd Gminy nie pomaga w wypełnianiu wniosków. Nie będą też odbierane jak w 

poprzednich latach w Urzędzie Gminy wnioski. Trzeba zawieść je do ARiMR do Wielunia.. 

Pomoc będzie udzielana tylko przez pracownika WODR-u, który  jest w Urzędzie Gminy w 

każdy czwartek. 

- jeśli chodzi o spółkę Starostwo zakwestionowało zapisy statutu.  Trzeba jeszcze raz zwołać 

posiedzenie delegatów i statut poprawić. 

Radny Piśniak – otrzymałem odpowiedź na interpelacje , że znak zakazu wjazdu samochodów 

na teren szkoły po godz.16. zostanie ustawiony po złożeniu zamówienia i jego wykonaniu. 

Czy my jako mieszkańcy Domu Nauczyciela możemy się powołać na pana Wójta, że nie 

można wjeżdżać na plac szkoły po godz.16, jeżeli samochodami zostanie zastawiony plac i  

nie możemy poruszać się nawet naszymi autami / zastawiony jest garaż możemy 

interweniować powołując się na Urząd Gminy. 

Wójt Gminy – dopóki nie zostanie postawiony znak, to nie. 

Radny Braliński  

- na moście  na  Plewinie należałoby wzmocnić przyczółki. Jeżeli przyjdzie duża woda 

podmyje rury. 

- na drogę na Plewinie był nawieziony drobny  tłuczeń. Należałoby wyrównań kamień. Nie 

można nawet jechać samochodem 20 km/ gdyż b. trzęsie. 

- mieszkańcy Lipia zgłaszali mi , że od p.Dąbrowskiego w stronę Lipia  jest b.przyorywana 

droga. Są to pola rolników z Komornik. W niektórych miejscach nie mogą nawet minąć się 2 

auta.  Należałoby wysłać pisma do właścicieli działek. 
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Radny Szaniec  -  otrzymałem odpowiedź na interpelacje zgłaszane na poprzedniej sesji w 

sprawie wycięcia krzewów przy drodze za Słoninami . Pan Pęcherz Edward zgłosił się do 

mnie, że może sam je wyciąć. Prosił tylko aby pracownik z Urzędu Gminy ustalił granice 

drogi i określił co trzeba wyciąć. 

- wnosiłem o założenie barierek na moście na Banasiach. Cena podana przez Urzad Gminy 

jest 450 za 1 m. Dla mnie ta cena wydaje się  za  droga. 

-  komisja objeżdżała drogi. W nawierzchni drogi do szkoły są dziury. Poza tym tą drogą  

dojeżdżają do szkoły dzieci wózkiem   elektrycznym/wózek  inwalidzki/, który ma kółka o  

średnicy 15 cm.  Przykro patrzeć jak dziecko się męczy jadąc taką droga. Chodnik jest 

b.wąski i wózkiem się nie wjedzie. Jest to odcinek  drogi ok.300 m. Należałoby dziury zalać 

asfaltem. 

- 2 lata temu była zrobiona droga od strony wschodniej w Ożarowie i nadal jest 

nieprzejezdna. Ze skarby wybija woda źródlana. Należy położyć wąż drenarski i ją odwodnić. 

Wójt Gminy –  jest to barierka energochłonna z atestem. 

Radny Pietras – chciałem przypomnieć o naprawie drogi przy wyjeździe na Lasek w stronę 

Brzezin. Należy ją porównać, gdyż samochód osobowy może się zawiesić ponieważ  są  

b duże koleiny. 

Pan Sołtys Szewczyk – czy można postawić znak ograniczający prędkość przy zjeździe z 

drogi powiatowej na Mątewki?  Jest droga naprawiona i jeżeli będą szybko jeździć 

samochodami zostanie od razy zniszczona. Szkoda będzie pracy, która została włożona w 

naprawę drogi. 

Wójt Gminy – znak możemy postawić 

Radny Majtyka.  

– należałoby postawić znak „ustąp pierwszeństwa przejazdu” przy  drodze z Nowego 

Folwarku na Dobijacz. Jest skrzyżowanie dróg równorzędnych. 

- kiedy zacznie się sypanie dziur na drogach w Ożarowie.? 

Wójt Gminy -  na Ożarowie  naprawa dróg rozpocznie się ok. następnego tygodnia. Na razie 

jest  tylko 3 pracowników, pracuje jedna koparka i 2 ciągniki. 

Pani sołtys Wolna -    w tym roku będzie kończona budowa drogi Chotów-Krzyworzeka-

Ożarów  /schetynówka/,  czy jest przewidziane poszerzenie mostu i założenie barierek. 

Wójt Gminy –  projekt na tą drogę przewiduje częściową poprawę mostu, wyczyszczenie 

rowów, założenie mostków, przykrycie rowu od zbiornika, wykopany rów po drugiej stronie 

drogi.  Odwodnienie terenu będzie  nie małe. 

Radny Majtyka – na drodze na Brzezinach bardzo popękał asfalt. Czy  w ramach gwarancji 

będzie naprawiana nawierzchnia  drogi? 

Wójt Gminy -  był objazd gwarancyjny. Drogę wykonywała firma z Kamionki. Są terminy 

wyznaczone  naprawy  nawierzchni na drodze.  

 

 

P u n k t  15 

 

Zamknięcie obrad sesji 
 

Przewodniczący Rady, stwierdził wyczerpanie się porządku obrad , podziękował wszystkim 

za udział i następnie zamknął obrady VIII sesji Rady Gminy Mokrsko. 
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Na dzisiejszej sesji zostały podjęte następujące uchwały stanowiące integralną część 

protokółu: 

 

 

      

Lp. 

 

Nr uchwały 

w sprawie 

1. VIII/44/11 Zatwierdzenia taryf ceny i stawki opłat za wodę na terenie gminy 

Mokrsko oraz wywóz i unieszkodliwianie ścieków bytowych z 

terenu gminy Mokrsko 

2. VIII/45/11  Zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na 

finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Mokrsko 

3. VII/46/11 Zmian w budżecie gminy Mokrsko na 2011r 

4. VIII/47/11 Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Mokrsku za rok 2010 

5. VIII/48/11 Przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z 

terenu gminy Mokrsko 

 

 

 

 

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 –  

2.Podjete uchwały od Nr VIII/44/11 – nr VIII/48/11 

3.Załączniki jak niżej: 

 

Lp. Nazwa załącznika 

1. Informacja Wójta o działalności pomiedzy sesjami 

2. Wniosek o zatwierdzenie taryf ceny dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków 

3. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia ceny i stawki opłat za wodę na terenie 

gminy Mokrsko oraz wywóz i unieszkodliwianie ścieków bytowych z terenu gminy 

Mokrsko 

4. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu gminy Mokrsko 

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

6. Projekt uchwały  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Mokrsku za 2010r 

7. Protokół w wyjazdowego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Finansów, Rolnictwa, zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska oraz Komisji 

Rewizyjnej odbytego w dniu 24 marca 2010r 

8 Harmonogram robót publicznych dla Gminy Mokrsko na okres od 10.05.2011 – 
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9.11.2011r 

9. Kserokopia wniosku Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogocznej w 

Wieluniu w sprawie udzielania wsparcia dzieciom z rodzin alkoholowych 

10. Rozdysponowanie budżetu z funduszu przeciwdziałania narkomanii i funduszu 

alkoholowego w 2011r 

11. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowych prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010 

12. Ksero pisma Dyrektora Zespołu Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece w sprawie 

utworzenie 9-godzinnego przedszkola w Krzyworzece 

 

 

 

 


