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P R O T O K Ó Ł  Nr X/2011 

 

z sesji Rady Gminy Mokrsko odbytej w dniu 28 czerwca 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.Pietras Marek 

9.Piśniak Arkadiusz 

10.Strózik Teresa 

11.Szaniec Wojciech 

12.Szkudlarek Zbigniew 

13.Witkowska Małgorzata 

 

Radni Rady Gminy nieobecni na sesji: 

1.Kmiecik Sabina 

2.Mielczarek Marek 

 

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.Łukasz Wolny – podinspektor w UG 

6.Patrycja Baranowska  – Referent w UG 

7.Zbigniew Morawski  – Z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Białej 

8.Elżbieta Ciura – sołtys sołectwa Mątewki 

9.Adam Szewczyk  – sołtys sołectwa Słupsko 

10.Wiesława  Czart – sołtys sołectwa Chotów 

11.Agata Rzeźnik – sołtys sołectwa Brzeziny 

12.Zdzisław Słowik – sołtys sołectwa Mokrsko I 

13.Danuta Komor – sołtys sołectwa Mokrsko II 

14.Genowefa Wolna – sołtys sołectwa Krzyworzeka II 

15.Jolanta Juszczak – sołtys sołectwa Ożarów 

 

Ogółem w obradach X sesji udział wzięło 28 osób. 
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Porządek posiedzenia: 

 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.Ustalenie porządku obrad. 

3.Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy 

4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

5.Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami 

6.Sprawozdanie z działalności Komendanta Policji oraz informacja o stanie porządku i 

   bezpieczeństwa publicznego za rok 2010 

7.Ocena wykonania budżetu Gminy za rok 2010 oraz udzielenie absolutorium Wójtowi 

   Gminy 

   a/  rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy  za 2010 rok 

   b/  rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2010 rok 

   c/  zapoznanie z informacją o stanie mienia komunalnego 

   d/  przedstawienie opinii  RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Mokrsko sprawozdaniu 

        z wykonania budżetu  za 2010r 

   e/ przedstawienie stanowiska  - wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

        absolutorium  Wójtowi Gminy 

    f/ przedstawienie opinii RIO  dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu 

         absolutorium Wójtowi  Gminy 

    g/ dyskusja 

    h/ podjęcie uchwał w sprawie: 

        - zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu 

           za 2010 rok 

        - udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mokrsko 

8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu  Wieluńskiego 

9. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2018 

10.Zmiany w budżecie gminy na 2011 rok 

11.Uchwalenie Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 

12.Zajęcie stanowiska w odniesieniu propozycji Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów 

     Fizjograficznych w stosunku do zmian rodzajów miejscowości z wsi na przysiółki wsi.  

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 X 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 -  porządek  obrad X sesji  Szanowni Radni otrzymali łącznie z 

zaproszeniem na sesję, nie mniej pozwolę sobie go odczytać: 
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1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.Ustalenie porządku obrad. 

3.Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy 

4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

5.Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami 

6.Sprawozdanie z działalności Komendanta Policji oraz informacja o stanie porządku i 

   bezpieczeństwa publicznego za rok 2010 

7.Ocena wykonania budżetu Gminy za rok 2010 oraz udzielenie absolutorium Wójtowi 

   Gminy 

   a/  rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy z 

   b/  rozpatrzenie sprawozdania finansowego  

   c/  zapoznanie z informacją o stanie mienia komunalnego 

   d/  przedstawienie opinii  RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Mokrsko sprawozdaniu 

        z wykonania budżetu  za 2010r 

   e/ przedstawienie stanowiska  - wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

        absolutorium  Wójtowi Gminy 

    f/ przedstawienie opinii RIO  dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu 

         absolutorium Wójtowi  Gminy 

    g/ dyskusja 

    h/ podjęcie uchwał w sprawie: 

        - zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu 

           za 2010 rok 

        - udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mokrsko 

8.Podjęcie uchwały w sprawie: 

   a/ udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu  Wieluńskiego 

   b/udzielenie pomocy finansowej  Gminie Wieluń 

9. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2018 

10.Zmiany w budżecie gminy na 2011 rok 

11.Uchwalenie Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 

12.Zajęcie stanowiska w odniesieniu propozycji Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów 

     Fizjograficznych w stosunku do zmian rodzajów miejscowości z wsi na przysiółki wsi.  

13.Interpelacje, zapytania i wolne wnioski 

14.Zamknięcie obrad   sesji . 

 

Następnie Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy do przedstawionego porządku sesji 

są uwagi. 

Wójt Gminy – wnioskuję o wycofanie z porządku X sesji punktu  8b „ Podjęcie uchwały w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wieluń, ponieważ na ostatniej sesji radni z 

Gminy Wieluń nie przeznaczyli środków na budowę drogi od Kurowa w stronę Chotowa do 

krzyża.  

W projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011jaki przygotowała pani 

Skarbnik nie zostały ujęte środki na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Wieluń  

Więcej propozycji zmian do porządku obrad X sesji nie było. 

 
Rada Gminy przyjęła jednogłośnie porządek X sesji ze zmianą zaproponowaną przez 
Wójta Gminy.  
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P u n k t  3 

 

Przyjęcie protokołu z IX 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, Małgorzatę 

Witkowską oraz Marka Pietrasa. 

 

Rada Gminy  zaproponowany skład  Komisji Uchwał i Wniosków  przyjęła 
jednogłośnie.  

 

 

P u n k t   5 

 

Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami 

 

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

załączeniu/ 

Dyskusja: 

Radna Grażyna Grześlak – projekt na kanalizację na Korei w Mokrsku ma być wykonany w 

tym roku, a  kiedy  jest przewidziana budowa? 

Wójt Gminy – zgodnie z harmonogramem, który przedstawiliśmy w ramach PROW-u 

kanalizacja ma być wykonana do roku 2013. W 2012r ma budowa,  a w roku 2013r jej 

oddanie i płatność Wniosek jest tak sporządzony, że płatność może być tylko jedna. Z panią 

Skarbnik uzgodniliśmy, że aby nie tracić płynności finansowej, złożymy wcześniej wniosek o 

płatność na sieć kanalizacyjną, która jest wykonana na terenie Ożarowa pod drogą tzw. 

schetynówką .  Przyszły rok aby zrównoważyć budżet będzie dość problematyczny.  

W związku z problemami jakie mieliśmy z Nadzorem Budowlanym będziemy chcieli  projekt 

na budowę kanalizacji w Krzyworzece podzielić na  części, które będą odpowiadać procesom 

przetargowym . 

Radny Zbigniew Szkudlarek – będzie organizowany kurs na wózki widłowe. Kto będzie 

zapisywał i jakie obowiązywać będą kryteria. 

Wójt Gminy -  Projekt jest realizowany przez GOPS. Uważam, że informacje dotyczące 

naboru osób na ten kurs będą przekazane między innymi przez sołtysów.  

Kryteria są określone w projekcie,dotyczą przede wszystkim ubogości, wieku itd. 

Pani sołtys Elzbieta Ciura – pan Wójt w informacji  podał, że były sprzątane przystanki. Na 

Mątewkach gdzie jest przystanek jest założona ładna kostka. Pomiędzy płytkami wyrosły 

duże chwasty. Od wiosny nie było nic robione. 

Radny Wojciech Szaniec -  pan Wójt w informacji przedstawił, że były prace na drodze na 

Nowym Folwarku. Chciałbym podziękować panu Wójtowi, Kierownikowi Grupy Drogowej 
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oraz pracownikom za dobrze wykonaną robotę. Prace wykonano fachowo i prawidłowo, woda  

ładnie spływa rowem. Przyjemnie patrzy się na dobrze wykonaną pracę. Woda nie płynie 

drogą. Pozostaje tylko  utwardzenie tej drogi. 

Radna Irena Gładysz   - Po przetargu na budowę Orlika zostały dość duże oszczędności. Na 

co zostaną  podzielone? 

Przewodniczący Rady – będzie to omawiane przy zmianach w budżecie gminy. 

Radny Zbigniew Braliński  - chciałbym powrócić do placu po p.Bednarku. Z wypowiedzi 

Wójta wynika, że czekamy na pozwolenie na rozbiórkę tego domku. Plac został już  ładnie 

wyrównany. 

Wójt Gminy –  budynek z uwagi na stan techniczny nie nadaje się do remontu. Czekamy na 

decyzję na rozbiórkę. 

Wystąpiliśmy z pismem o wydanie decyzji na rozbiórkę 3 budynków: tj.po p.Bednarku, 

byłego sklepu GS w Chotowie i starej szkoły w Krzyworzece.  

Radny Marcin Głąb -  podczas objazdu komisji po szkołach były uwagi dotyczące wykonania 

prac w szkole w Mokrsku przez firmy zewnętrzne. W informacji Wójta nic na ten temat nie 

ma. 

Wójt Gminy – dziś rozmawiałem z Prezesem  firmy p.Kuchciakiem  w tej sprawie. Jeśli 

chodzi o prace, które ujęliśmy do remontów to: 

- w szkole w Chotowie remont będzie kosztował około 60 tys.zł. My jako Gmina musimy 

zrobić wokół budynku opaskę i odwodnienie. Będą również wykonane schody, które się 

rozpadły. 

- w szkole w Krzyworzece z uwagi na 9-godzinne przedszkole będzie  przeprowadzony 

remont łazienek w przedszkolu. 

- w szkole w Komornikach będzie przeprowadzony remont okien, które przeciekały. Remont 

będzie wykonywała firma zewnętrzna. 

- w szkole w Ożarowie firma zewnętrzna za kwotę 10 tys.zł ma wykonać poprawe dach 

Radny Wojciech Szaniec - dzisiaj rano byli u mnie mieszkańcy Wierzbia z zapytaniem, czy 

będą budowane mostki na drodze  w Ożarowie w ramach Bursztynowego Szlaku , odcinek jak 

stoi krzyż.? Nie widziałem projektu, dlatego nie mogłem  im odpowiedzieć. 

Wójt Gminy – mostki zostaną pobudowane.  

 

Więcej zapytań ani głosów w dyskusji nie było. 
Rada Gminy sprawozdanie z działalności Wójta  przyjęła jednogłośnie. 

 
 

 

 

P u n k t  6 

 

Sprawozdanie z działalności Komendanta Policji 

oraz informacja o stanie porządku i    bezpieczeństwa publicznego za rok 2010 

 

 

Głos zabrał  Z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Białej Morawski Zbigniew. 

Poinformował, iż od 1 lipca br zmienia się struktura działania Komisariatu w Białej. Gmina 

Mokrsko przechodzi pod jurysdykcję  Komendy w Wieluniu. Dzielnicowy pozostaje ten sam, 

etat zostaje przesunięty do Wielunia.  

Jeżeli obywatele będą się zgłaszać do naszego Komisariatu nie zostaną odrzuceni. Sprawy do 

prowadzenia zostaną przekazane do Wielunia. 
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Następnie Komendant Komisariatu Policji przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa i  

porządku publicznego w 2010r.  

W roku 2010 na terenie działania Komisariatu zanotowano ogółem 428 przestępstw, w roku 

2009r  -  338. Nastąpił wzrost o 90 przestępstw.  

W kategorii przestępstw o charakterze kryminalnym w 2010r stwierdzono 236 przestępstw, w 

2009r – 162. Wzrost o 74 przestępstwa. 

Wskaźnik wykrywalności stwierdzonych przestępstw w 2010r kształtował się na poziomie 

79,9%, w 2009r wynosił 86.2%. Nastąpił  spadek o 6,3%. 

Wykrywalność przestępstw o charakterze kryminalnym w 2010r ukształtowała się na 

poziomie 64,8%, w 2009r wynosiła 75,2%. Nastąpił spadek o 10,4%. 

 

Dane dotyczące Gminy Mokrsko 

W 2010 roku Komisariat Policji w Białej przeprowadził 65 postępowań dotyczących 

przestępstw popełnionych na terenie Gminy Mokrsko, w roku 2009  było 41. Nastąpił więc 

wzrost przestępstw o 24. 

Podział przestępstw na poszczególne kategorie przedstawia się następująco: 

Kategoria przestępstwa                 rok 2010                  rok 2009              różnica liczbowa 

- zabójstwo                                          0                               0                                  0 

- rozbój                                                0                               1                               - 1 

- bójki i pobicia                                   0                               0                                  0 

- uszkodzenia ciała                              0                               1                               - 1 

- czyny lubieżne                                  0                               0                                  0 

- uszkodzenia mienia                           2                               0                                 2 

- związane z narkomanią                     0                               0                                 0 

- włamania                                           9                               5                                 4 

- kradzieże /głównie płodów  

  rolnych na polach/                            13                              3                                10 

- kierowanie w stanie nietrzeźwości   29                             13                               16 

- inne przestępstwa                             12                             18                              - 6 

 Jeśli chodzi o wykroczenia,  stwierdzono 102 wykroczenia w ruchu drogowym, 

kradzieży – 3 wykroczenia,  uszkodzenia mienia - 5 wykroczeń , interwencje dotyczące 

piesków – 7 wykroczeń. 

Szczegółowe dane są zawarte w przekazanych materiałach. 

 

Dyskusja: 

Radny  Wojciech Szaniec -   Kto podjął  decyzję, że Gmina Mokrsko przeszła  z Komisariatu 

w Białej do Wielunia.  

Z-ca Komendanta  Komisariatu Policji -  Decyzje dotyczące struktur w powiecie podejmuje 

Komenda Powiatowa. 

Radny Wojciech Szaniec – gdzie mieszkańcy będą się zwracać ze sprawami, do Białej czy do 

Wielunia? 

Z-ca Komendanta  Komisariatu Policji – Policja ma obowiązek podjąć czynności niezależnie 

gdzie się co stanie, obywatel ma prawo zgłosić się do najbliższego Komisariatu.  Policjant ma  

obowiązek przyjąć zgłoszenie i następnie przekazać je do miejscowo właściwej jednostki. 

Komisariat w Białej będzie funkcjonował przez 16 godzin. W godzinach nocnych wystarczy 

wykręcić nr 997. 

Radny Wojciech Szaniec  – należy  życzyć nam i Policji aby zdarzeń było jak najmniej i jak 

najmniej interwencji. 

Radny Zbigniew Szkudlarek -  jakie są kary w sprawie psów? 
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Jeśli chodzi o kradzieże  w Komornikach,  to są kradzieże drzewa z lasu. Policja wie kto to 

robi i nie może tego problemu jakoś rozwiązać. 

Z-ca Komendanta Policji -  o karach stanowi taryfikator. Wysokość mandatu dotycząca psa 

wynosi 200 zł. Jeśli obywatel nie przyjmuje mandatu kieruje się sprawę o ukaranie do Sądu. 

Policja nie zajmuje się łapaniem psów. Jeśli ktoś ma problem z psami,  zgłasza do nas sprawę 

i my interweniujemy. Zgłaszający musi nam wskazać czyj jest pies. W większości jest tak, że 

obywatele zgłaszają konieczność podjęcia interwencji, ale  nie chcą się mieszać i nie 

wskazują nam właściciela psa ponieważ nie chcą mieć zatargów z sąsiadem itd. 

Jeśli chodzi o brak interwencji policji na zgłoszenia kradzieży drzewa w lesie, to aby 

udowodnić sprawcy przestępstwo to trzeba mieć dowody. Ja jestem w Komisariacie i nie 

znam kto to zrobił. Jeśli pan wie kto, proszę zgłosić sprawę do protokołu i wtedy będziemy 

rozważać. 

Radny Zbigniew Szkudlarek – niedawno było zajście kradzieży drzewa w Komornikach. 

Przyjechała Policja na dochodzenie. W tym samym budynku mieszkają  obcokrajowcy,  mają 

2 psy, które są utrapieniem mieszkańców. Policjanci  widzą jak psy biegają i nie reagują. Czy 

jeszcze ktoś ma sprawę zgłosić i komuś się narazić? 

Z-ca Komendanta Komisariatu Policji – czy był pan świadkiem tego zdarzenia? 

Radny Zbigniew Szkudlarek – była większa grupa ludzi, która widziała jak psy biegają, a 

policjanci przyjeżdżali na podwórko i odjeżdżali. 

Z-ca Komendanta Komisariatu Policji -  chcielibyśmy aby wszyscy byli idealni. Ja chciałbym 

aby policjanci zachowywali się należycie. Jeśli nie zachowali się właściwie to ja powinienem 

o tym wiedzieć. Wystarczyło zatelefonować i na pewno bym interweniował. 

Na zaniedbania policjantów nie trzeba się przedstawiać Wystarczy powiedzieć, że  jest 

zdarzenie, a policjanci nie reagują. Chciałbym wiedzieć o takich sytuacjach, ponieważ 

miałbym możliwość interwencji. Jeśli są uwagi do policjantów  to proszę zgłaszać. 

Przyjmujemy wnioski, skargi i będziemy starać się je eliminować. W Policji pracują różni 

ludzie i mogą popełniać błędy. 

Radny Zbigniew Szkudlarek – zostały wysłane do ludzi  pisma, upomnienia,  że  mają mieć 

kosze na śmieci. Starsze samotne osoby  wystraszyły się i pobrały kosze. 

W naszej miejscowości mieszkają obcokrajowcy i nikt od nich nie wymaga posiadania kosza. 

Są to  3 rodziny. Ich prawo posiadania kosza nie obowiązuje, a później w lasach widać ile jest 

śmieci. 

Rozmawiałem w tej sprawie z Komendantem Policji, obiecał, że tą sprawa się zajmie. Jeśli 

mieszkają 3 rodziny, w tym jest 3 dzieci to na pewno odpady są wytwarzane.  

Wójt Gminy – w piśmie jest określona data od  kiedy jest obowiązek posiadania kosza. Po 

tym terminie będą przeprowadzane kontrole. 

Ponieważ nie mamy straży miejskiej kontrole muszą być prowadzone wspólnie z Policją, 

podobnie jak była kontrola  odprowadzania ścieków. 

Radna Grażyna Grześlak  –  czy w najbliższym czasie przewiduje się zaostrzenie przepisów 

wobec kierowców, którzy prowadzą pojazdy w stanie nietrzeźwym. Liczba wydatków przez 

nietrzeźwych kierowców stale rośnie, stąd tyle jest nieszczęść. 

Z-ca Komendanta Komisariatu Policji – zaostrzeniem przepisów zajmuje się ustawodawca. 

Wydaje  się, że nie chodzi o zaostrzenie przepisów ale o ich  egzekwowanie. Jeżeli 

ustawodawca daje jakąś granicę kary,  a sądy wymierzają  najniższy wymiar kary, to mamy 

jak mamy. Jest to mój prywatny pogląd na sprawę. Z mojego doświadczenia wiem, że sądy w 

większości stosują najniższy wymiar kary. 

 

Więcej zapytań ani uwag do Komendanta Komisariatu Policji nie było. 
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Przedstawioną informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego Rada 
Gminy przyjęła do wiadomości. 
 
 

P u n k t  7 

 

 

Ocena wykonania budżetu Gminy za rok 2010  

oraz udzielenie absolutorium Wójtowi    Gminy 

 

Pani Renata Nagła – Skarbnik Gminy przedstawiła: 

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Mokrsko za 2010 rok / w załączeniu/ 

- sprawozdanie finansowe za 2010 rok/ w załączeniu/ 

- uchwałę NRIV/162/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 

  dnia 24 maja 2011r w sprawie opinii o przedłożonym przez    Wójta Gminy Mokrsko 

  sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok  /w załączeniu/ 

Pan Łukasz Wolny – podinspektor w UG ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami 

przedstawił informację o stanie mienia komunalnego w Gminie Mokrsko na dzień 30 marca 

2011r / informacja w załączeniu/ 

Pani Grażyna Grześlak – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła: 

-  wniosek Komisji w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mokrsko / w 

załączeniu/ 

-  Uchwałę Nr IV/182.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 

w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Mokrsku odnośnie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Mokrsko za rok 2010. / w załączeniu/ 

 

Ponieważ nikt z obecnych na sesji nie zechciał zabrać głosu w dyskusji, Przewodniczący 

Rady poprosił  Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektów uchwał. 

 

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę : 
- Nr X/56/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Finansowego wraz z 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2010 
oraz 

- Nr X/57/11 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mokrsko. 
 
Przewodniczący  Rady – pogratulował  panu Wójtowi uzyskania absolutorium i życzył 

dalszej owocnej i wytężonej pracy na rzecz gminy oraz dobrej współpracy z Radą Gminy. 

Wójt Gminy Tomasz Kącki podziękował za udzielnie absolutorium. Absolutorium to nie jest 

ocena pracy samego Wójta, ale pracy całego Urzędu Gminy. Uważam, że największe słowa  

zasługi należą się p.Skarbnik. Jak widać po dochodach, zadania realizowane są nie tylko za 

własne środki. Staramy się pozyskiwać środki w różnych źródeł za Waszą zgodą.  

Są pewne  problemy związane z realizacją zadań, jak  przy kanalizacji w Mokrsku. Jeśli nic 

nie będziemy robić, to nie będzie problemów ani wykonanej roboty.  

Mam nadzieję, że tegoroczny budżet, który jest po stronie wydatków majątkowych  jednym z 

największych w historii gminy uda nam się wykonać, a zadania jakie sobie założyliśmy  

zrealizować, czego życzę sobie i Wam. 
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P u n k t  8 

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

dla Powiatu  Wieluńskiego 

 

 

 

Głos zabrał Wójt Gminy  

Istnieje możliwość realizowania wspólnych celów z innymi samorządami. Najczęściej 

współpracujemy z Powiatem. Gdyby nie wkład własnych środków gmin wiele inwestycji, 

które ma powiat realizować na swoim terenie nie miałoby miejsca. 

W ubiegłym roku nie doszło do skutku składanie wniosków w ramach Inicjatyw 

Samorządowych. W tym roku na początku kwietnia pan Wicestarosta poinformował, że z 

pieniędzy, które pojawią się jako nadwyżka po stronie dochodów Starostwa będzie możliwość  

realizowania zadań w ramach Inicjatyw Samorządowych. 

W ub.roku wysłaliśmy prośbę, że chcemy kontynuować zadania związane z drogą 4510 tj. 

dokończyć budowę chodnika w Mokrsku oraz przygotować się do złożenia wniosku na 

przebudowę drogi w ramach „schetynówki”. W tym roku jest możliwość  dokończenia 

realizacji starego projektu na chodnik. 

Nowy projekt , który obejmuje przebudowę drogi od Krzyworzeki do Mokrska z przerwą na 

Kolonii do remizy, jest na uzgodnieniach.  Starostwo przymierza się złożyć wniosek na 

przebudowę drogi 4510 w ramach schetynówki. 

Jesteśmy jedną z 4 gmin zainteresowanych złożeniem wniosku w ramach Inicjatyw 

Samorządowych. Koszt wybudowania chodnika  wg kosztorysu wynosi około 140 tys.zł.  Jest 

pozytywna opinia  Zarządu Powiatu i radnych w sprawie budowy chodnika. Gmina Mokrsko 

ma dać wkład rzeczowy. Starostwo ma dostarczyć mam materiał /kostkę, obrzeża i 

krawężniki/, a Gmina  zadanie wykonać. Ponieważ nie mamy licznej brygady aby podjąć się 

takiego przedsięwzięcia, chcemy zadanie wykonać poprzez zlecenie firmie zewnętrznej.  

Prowadziliśmy rozmowy z firmami, które budują chodniki. Jedną z firm zaproponowała  

kwotę 60 tys.zł za  pobudowanie chodnika  z materiałów dostarczonych przez Starostwo. 

Naszym wkładem będzie rozbiórka starego chodnika i dostarczenie piasku na zagęszczenie. 

W propozycjach zmian  do budżetu jaki otrzymaliście jest zapis 70 tys.zł. Jeśli wpiszemy  w 

uchwale 60 tys.zł, to chciałbym 10 tys.zł, które pojawi się  jako nadwyżka przeznaczyć na 

budowę obiektu sportowego w Komornikach. 

Prace które są wykonane na obiekcie sportowym plus zakup bramek oszacowane zostały na 

ok.22 tys.zł. Radny Szkudlarek wnosił również o zakup piłkochwytów. 

Radna Grażyna  Grześlak – może nie wszyscy radni wiedzą, który odcinek chodnika ma być 

budowany. Jest to odcinek od remizy w stronę Urzędu Gminy do posesji p.Papiny 

Wójt Gminy – projekt, który powstaje przy drodze 4510 przewiduje chodnik od parku w 

Mokrsku doremizy oraz od końca chodnika na Koloni Mokrsko aż do krzyżówki w 

Krzyworzece. Wartość kosztorysowa projektu wynosi ok.8 mln zł plus 1 mln zł na 

przebudowę skrzyżowania na Piekle w Mokrsku. 

 

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

przedstawienie projektu uchwały. 

 

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr X/58/11 w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej dla Powiatu Wieluńskiego  
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P u n k t  9 

 

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2018 

 

Głos zabrała pani Renata Nagła Skarbnik Gminy. 

Ostatnia zmiana w wieloletniej prognozie finansowej była z 28 lutego 2011r. 

Obecna zmiana  związana  jest realizacją projektu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Mokrsku  „Pomocna dłoń II”. Projekt jest realizowany przez 2 lata tj. 2011- 2012. W 

związku z tym istnieje obowiązek umieszczenia zadania w wykazie przedsięwzięć jak i w 

zmianach kwot. 

Oprócz tego dokonano aktualizacji planowanych kwot dochodów i wydatków na rok 2011 w 

wyniku dokonanych zmian w okresie od 28 lutego 2011r,  doprowadzając do zgodności z 

uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy, która będzie przedmiotem obrad dzisiejszej 

sesji. 

Ponadto w załączniku Nr 1 –Wieloletnia Prognoza finansowa dokonano następujących zmian: 

- zwiększono planowane kwoty dochodów i wydatków w roku 2011 o 106.574 zł i w roku 

   2012 o kwotę 57.664,24 zł tj o wartość projektu Pomocna dłoń II”, realizowanego w ramach 

   programów realizowanych z udziałem środków europejskich. 

- ponadto dokonano w latach 2012- 2018 przeniesienia kwot z pozycji 21 – wynik budżetu 

jako prognozowanej nadwyżki na rzecz zwiększenia kwot wydatków majątkowych z 

przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych. Kwoty te w poszczególnych latach 

przedstawiają się następująco: 

-  w roku 2012  zwiększono wydatki majątkowe o  655.831,00 zł 

-  w roku 2013 o 1.035.232,87 zł 

-  w roku 2014 o 1.586.517,00 zł 

-  w roku 2015 o    734.567,00 zł 

-  w roku 2016 o 1.212.531,00 zł 

-  w roku 2017 o 1.275.331,00 zł 

- w roku 2018 o 1.337.181,65 zł 

O te kwoty w poszczególnych latach Prognoza finansowa się nie bilansowała ponieważ 

prognozowana była nadwyżka.  

Występując o opinię odnośnie  kredytu do Regionalnej Izby Obrachunkowej  Prognoza była  

jeszcze raz szczegółowo badana i była sugestia aby zabrać środki z prognozowanej nadwyżki 

w tych latach na rzecz  prognozowanych  wydatków majątkowych. 

W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian: 

-  w części 1a -  Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z 

udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 wprowadzono w wydatkach 

majątkowych i bieżących przedsięwzięcie o nazwie „Klub Integracji Społecznej – Pomocna 

dłoń II oraz celu aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym realizowanym w latach 2011 i 2012”. wartość przedsięwzięcia to kwota 

164.238,24 zł, w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 10.500 zł i będą realizowane w 

roku 2011. 

Po aktualizacji dochodów i wydatków do poziomu obecnego jaki mamy obecnie po zmianach 

w budżecie,  zadłużenie gminy z 59% zmniejszyło się do 50%. 

Dzisiaj otrzymaliśmy decyzje Wojewody o przyznaniu środków w kwocie 240 tys.zł na 

„Radosną Szkołę” , wskaźnik zadłużenia jeszcze się zmniejszy. 

Wójt Gminy -  patrząc na stronę bilansową,  coraz więcej przybywa nam majątku. 

Nie mniej jednak wyceniliśmy 2 działki do sprzedaży, gdyby na koniec roku zaistniała trudna 

sytuacja finansowa . 
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Do propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2018 nie było uwag 

ani głosów w dyskusji. Przewodniczący Rady poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o 

przedłożenie projektu uchwały. 

 

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr X/59/11 w sprawie zmian w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2011-2018. 
 

 

 

P u n k t  10 

 

Zmiany w budżecie gminy na 2011 rok 

 

Głos zabrała pani Renata Nagła Skarbnik Gminy 

Projekt uchwały jaki radni otrzymali ulega zmianie. 

DOCHODY  

Dział 400 –Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  

rozdział 40002- Dostarczanie wody zwiększa się  o 2000 zł , tj kwotę odsetek ponieważ nie 

były zaplanowane, 

Dział 700  - Gospodarka mieszkaniowa 

Zwiększa się o 3.300 zł. Są to wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste 

nieruchomości  2.800 zł. W ub. roku były zaplanowane środki w wysokości przypadającej na 

dany rok. Ponieważ w ub.roku nie dotrzymano terminu płatności i środki te wpłynęły w tym 

roku. Również  wzrastają odsetki  od czynszu  o 500 zł. 

Dział 758 – Różne rozliczenia 

Zwiększa się o kwotę 34 tys.zł.  Są to środki przekazane przez Społeczny Komitet Budowy 

Kanalizacji w Mokrsku. 

Dział 852 – Pomoc Społeczna 

Zwiększa się dochody bieżące o środki przeznaczone na realizację Projektu Pomocna Dłoń II 

w wysokości 96.074 zł. 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

zwiększa się kwotę odsetek z tytułu wpłat za ścieki o 700 zł 

W sumie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 136.074 zł. 

 

Również zwiększeniu ulegają dochody majątkowe: 

- w dziale 600 – transport i łączność 

o kwotę 93.000 zł. Otrzymaliśmy pismo z Zarządu Województwa Łódzkiego o przyznaniu 

środków  z budżetu województwa z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej  z 

przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Budowa, modernizacja drogi dojazdowej 

do gruntów rolnych”. Do dnia 30 czerwca jesteśmy zobligowania do zawarcia umowy dotacji. 

W związku z tym zadanie to wprowadzamy do budżetu po stronie dochodów i wydatków. 

- w dziale 852 – Pomoc społeczna  

o  kwotę 10.500 zł. Jest to wydatek majątkowy związany z zakupem pieca do wypalania 

ceramiki. Zakup realizowany jest w ramach projektu „Pomocna dłoń II”. 

- w dziale 801 – Oświata i Wychowanie, rozdział 80101, § 6330  

 zwiększa się o 241.345.00 zł. Otrzymaliśmy decyzję Wojewody o zwiększeniu dotacji na 

szkolne place zabaw w ramach „Radosnej szkoły” 

Dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 344.845 zł i po zmianach to kwota 4.593.340,30 

zł. 
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Ogółem zwiększenia to kwota 480.919 zł. Stan ogółem dochodów to kwota 18.725.194,54 zł. 

WYDATKI 

W ślad za zmianami kwot dochodów  proponuje się również zwiększenia kwot wydatków. 

Wszystkie zwiększenia wydatków bieżących we wszystkich działach, które przedstawię 

dotyczą brakujących środków na energie elektryczną i opłacenie składek na ubezpieczenie. 

W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 

zwiększa się wydatki bieżące o 25.000 zł, w tym 5 tys.zł. w rozdziale Dostarczanie ciepła i 

20.000 zł w rozdziale dostarczanie wody. Są to wydatki związane z realizacją statutowych 

zadań. 

W dziale 600 – Transport i łączność 

Wydatki zwiększa się o 528.000zł. Są to wydatki majątkowe i dotyczą wprowadzenia do 

budżetu modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Krzyworzeka-Jankus. 

W rozdziale – Drogi publiczne powiatowe /pomoc rzeczowa/- obecna kwota 60.000 zł, była 

podana kwota 70.000 zł. 

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

Zwiększa się wydatki majątkowe o 22.700 zł z przeznaczeniem na dołożenie środków na 

modernizację budynku ośrodka zdrowia w Mokrsku oraz wydatki bieżące zwiększa się o 

kwotę 21.300 zł.. W sumie wydatki zwiększa się o 44.000 zł. 

Dział 710 – Działalność usługowa 

Z rozdziału 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zabieramy kwotę 30.000 zł z 

wydatków bieżących. 

Dział 801- Oświata i wychowanie W dziale 700 – Gospodarka 

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się wydatki o 5.000 zł bieżące a zwiększa 

się o 10.000 zł.  

-  rozdział Przedszkola  zwiększa się o 7.000 zł,  

- w rozdziale Gimnazjum są zmniejszenia i zwiększenia tj. przeszacowanie z remontów na 

   materiały   o 10.000 zł. 

- w rozdział  Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się o 3.000 zł 

- zmniejsza sie rozdział Pozostała działalność  na rzecz rozdziału 801101 0 szkoły 

  podstawowe, kwota 241.345 zł z przeznaczeniem na szkolne    place zabaw. 

W dziale852 –Pomoc społeczna 

Wprowadza się projekt „Pomocna dłoń II”, wydatki bieżące 96.074 i wydatki majątkowe 

10.500 zł. 

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Zwiększa się wydatki o 50 tys.zł, z czego 15 tys.zł to wydatki bieżące, a 35 tys.zł wydatki 

majątkowe,  dotyczącą opracowania dokumentacji  kanalizacji na Korei w Mokrsku. 

Rozdział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Rozdział 921101  pozostała działalność zwiększa się o 15.000 zł 

W dziale 926 – Kultura fizyczna 

Zwiększamy wydatki majątkowe  10 tys.zł . Aktualna kwota zmniejszenia 509.000 zł. W 

projekcie jaki otrzymali radni była kwota 519.000z ł. 

 

 W ślad za dokonanymi zmianami w tabeli 2a- Zadania inwestycyjne 

- dochodzi poz.3 Budowa/modernizacja/ drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 

   miejscowości Krzyworzeka kwota 518.000 zł, 

- poz.7. Przebudopwa budynku komunalnego – Ośrodek zdrowia w Mokrsku  zwiększona 

kwota o 22 .700 zł. Aktualna kwota 335.000 zł. 

- poz.12. Szkolne place zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” zwiększa się 

241.345 zł. Wartość zadania po zmianach 482.690 zł. 

- dochodzi poz.13 Piec ceramiczny do wypalana ceramiki – kwota 10.500 zł 
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- poz.14 Budowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Mokrsko zwiększa się o 35 tys.zł  

o budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami Mokrsko-Korea do kwoty 470.000 zł. 

- dodaje się poz.16.Budowa sceny widowiskowej – kwota 15.000 zł. 

- w poz.17.Budowa boiska sportowego w Komornikach  kwota 34.500 zł.  

  Była zaproponowana kwota 24.500 zł. 

- poz.20,  Budowa boiska w ramach programu  Orlik 2012 - kwota 1.2545.334 zł zgodnie  z  

   podpisanymi umowami.  

   Dokumentacja projektowo kosztorysowa na Orlika była opracowana łącznie z 

   dokumentacją na drugie boisko do piłki nożnej wraz z infrastrukturą techniczną. Należy  

   wyszczególnić je oddzielnie . Koszt opracowania tej dokumentacji wynosi 9.000 zł. 

W sumie planowane wydatki inwestycyjne to kwota 6.030.174,51 zł. 

 

Dyskusja: 

Radna Małgorzata Witkowska – czy można byłoby w budżecie gminy wygospodarować 

niewielką kwotę  ok.2000 zł na urządzenie skweru / mini ogródu/ obok pomnika w Mokrsku 

przy kościele. 

Dobrze byłoby  również wymienić kostkę, jeżeli będzie budowany chodnik w stronę parku w 

Mokrsku. 

Wójt Gminy –  może to być wniosek do zmian w budżecie, ale nie na tej sesji. Wydatki z tym 

związane powinny być dokładnie określone,  przedstawiony kosztorys i kto ma wykonać 

zadanie. 

Radna Irena Gładysz  -  myślałam, że z oszczędności poprzetargowych na Orlika, jakaś kwota 

zostanie dołożona do boiska w Chotowie.  Jak na razie w Chotowie nic się nie dzieje. Czy 

będzie wykonywany drenaż gruntu. 

Wójt Gminy -  obecnie wykonawca pracuje na boisku w Komornikach. Nie jest jeszcze 

podpisana umowa na Chotów.  

Przewodniczący Rady –  jakie prace są obecnie wykonywane na boisku w Komornikach? 

Wójt Gminy – były wykonywane prace ziemne, które były rozpoczęte w roku ubiegłym/ 

profilowanie bieżni/. Wokół bieżni mają być położone obrzeża. Z środków Rady Sołeckiej 

zostały zakupione maszty, które trzeba  ustawić. Pojawiają się kolejne potrzeby zgłaszane 

przez działaczy sportowych, ale potrzebne są środki. 

Radny Zbigniew Szkudlarek – był złożony wniosek o 110 tys.zł na budowę boiska w 

Komornikach. Mieliśmy otrzymać 60 tys.zł. plus środki sołeckie. Nie otrzymaliśmy ich. Dziś 

propozycja  jest 24 tys.zł. 

Radna Irena Gładysz – w dalszym ciągu pytam się, czy dostaniemy pieniądze na boisko w 

Chotowie? 

Wójt Gminy – część środków na boisko w Chotowie została już wydana /zostały zakupione 

rury/. Zanim my wejdziemy z drenowaniem  boiska, wykonawca musi rozebrać budynki, 

zdjąć warstwę humusu,  wykorytować ciek, który był. Będziemy znać koszty i wiedzieć czy 

środków, które były zaplanowane wystarczy czy nie.  

Sołtys Adam Szewczyk - Sołectwo Słupsko i Mątewki przekazały środki na wykonanie 

projektu drogi. Czy jest szansa  na wykonanie. 

Wójt Gminy – Na wykonanie nie ma szans. Proces przygotowanie dokumentacji jest dość 

długi Wiąże się to z podziałami działek. Na dzień obecny te 2 drogi mają kosztować ok.75 

tys.zł. Takich środków w budżecie nie mamy, a nie możemy wprowadzać nowych 

zobowiązań. Środki, które przeznaczyliście mogą być potraktowane na przygotowanie 

koncepcji  budowy drogi. Wszystko zależy jak ukształtuje się nam budżet na rok przyszły. 

Radna Irena Gładysz –  zwracam się do radnego Szkudlarka. Pamiętam, jak było mówione na 

sesji, że boisko w Komornikach powstanie za bardzo małe pieniądze.  Dlatego pytam, czy te 

środki wystarczą? 



 14 

Radny Zbigniew Szkudlarek -  zadam pytanie radnej, czy 60 tys.zł wystarczy na boisko w 

Chotowie? 

Radna Irena Gładysz -  60 tys.zł zł na boisko w Chotowie nie wystarczy. 

Było mówione, że boisko w Komornikach powstanie za 12 tys.zł. Okazuje się, że jest to nie 

realne, w żadnym stopniu. Żądacie 120 tys.zł. My w Chotowie mamy projekt kilka lat, nie 

mamy żadnego boiska. W Komornikach jest piękne boisko do siatki przy szkole. Chwała 

Wam za to. Ciągle żądacie więcej, a co z innym wioskami. 

Zdecydujmy, czy środki jakie są zaplanowane w budżecie wystarczą na to, aby można było 

grać w piłkę  na tym boisku? 

Radny Marcin Głąb – ile jeszcze będzie potrzeba środków na boisko w Komornikach? 

Wniosek był na 120 tys.zł. W ub.roku była kwota 33.323.76 zł i teraz 34.500 zł.  

Przewodniczący Rady -  czy prace na boisku są prowadzone wg jakiegoś projektu czy nie? 

Radny Zbigniew Szkudlarek -  z budżetu na boisko jest kwota 27.000zł ,  7.500 zł są to środki 

Rady Sołeckiej. 

Wójt Gminy – można robić w nieskończoność, aby było coraz lepiej i ładniej. Jeśli chodzi o 

płytę boiska  to moim zdaniem jest wykonana. Aby zabezpieczyć rozgrywki podstawową 

rzeczą, która jest niezbędna to jest zakup bramek. Od strony drogi powinny być piłko chwyty. 

Ponieważ z boiska, które jest obok korzysta młodzież szkolna piłka wpada na duży obiekt, 

zdaniem działaczy sportowych również powinny być piłko chwyty. Młodzież biegnąc po 

piłkę niszczy skarpę. Skarpa jest punktem oparcia się bieżni, dlatego dobrze byłoby położyć 

krawężniki. 

Dodatkową sprawą, która się pojawiła jest położenie kostki.  

Radna Irena Gładysz – podczas objazdu szkół z komisją byliśmy na tym boisku. Moim 

zdaniem wygląda nieźle. Wystarczy postawić bramki i można grać. Inne sprawy jak położenie 

kostki itd. można zrobić w następnych latach. Uważam, że trzeba mieć na uwadze również 

potrzeby innych wsi. Mam na uwadze Chotów i Słupsko. Nie można ciągle czegoś żądać a 

innych ogołacać. 

Radny Arkadiusz Piśniak – Pani radna wspomniała o Słupsku i Chotowie. W Słupsku szkoły 

nie ma, w Chotowie jest mała szkoła. W Mokrsku szkoła jest dużo większa, walczymy od 3 

lat i nie mamy boiska. Duże boisko zostało przekopane. 

Jeździliśmy z komisją po szkołach i obiektach sportowych. W Chotowie można powiedzieć, 

że jest krajobraz księżycowy, a w Komornikach zostało dużo rzeczy zrobionych.. 

Dokończmy budowę boiska w Komornikach. Zróbmy jedno zadanie do końca. 

W Chotowie pierwszy kosztorys na boisko wynosił ok.1mln zł, później kwota została 

zmniejszona do około 250 tys.zł, teraz pojawia się kwota 60 tys.zł.  Czy te ceny tak spadły 

aby za 60 tys.zł pobudować boisko. Mój  apel jest aby utrzymać zaproponowane kwoty na 

boisko  w Komornikach przez  pana Wójta i panią Skarbnik. Dajmy możliwość aby obiekt w 

Komornikach, który jest już w dużym stopniu  wykonany grupa osób aktywnych sportowo 

zaczęła  użytkować. Wydaje mi się, że przeznaczone środki na boisko wystarczą by można 

było grać w piłkę. 

Radna Irena Gładysz – ja nie jestem przeciwna budowie boiska w Komornikach. Moje 

pytanie było, ile jeszcze potrzeba środków by można grać na boisku. 

Jeśli chodzi o Chotów, to nam się też coś należy jak każdej wiosce. Jestem za zaproponowaną 

kwotą na boisko, ale nie  ogałacać innych wiosek. 

Radny Zbigniew Szkudlarek – które działki będą wykupione za kwotę 30 tys.zł. 

Wójt Gminy – kwota 30 tys.zł jest przeznaczona na cele związane z gospodarką 

nieruchomościami tj wyceną gruntów, zakupem, podziałem. Założyliśmy, że w tym roku 

będziemy się starali o wykup działek pod kanalizacje w Krzyworzece /przepompownie/. Czy 

ta kwota zostanie wykorzystana,  nie wiem. 
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Radny Arkadiusz Piśniak  

–  czy kwota  518 tys.zł na drogę  na  Jankus w Krzyworzece  jest kwotą przed przetargiem? 

- o ile może spaść cena po przetargu na place zabaw? 

Wójt Gminy –  

-  93 tys.zł mamy otrzymać  z Urzędu Wojewódzkiego. Jest to kwota  niezmienna. Jeśli 

chodzi o przetarg na drogę na Jankus kwota może spaść do kwoty 460 tys.zł. Zależy ile firm 

złoży oferty. 

- kwoty na place zabaw  raczej nie ulegną zmianie. 

Radny Wojciech Szaniec -  dobrze byłoby założyć piłko chwyty na boisku w Komornikach. U 

nas w Ożarowie  boisko jest  obok placu cegielni . Nie ma chwytaczy piłek. Piłka wpadnie 

między cegłę i trzeba jej szukać. Też przydałyby się piłko- chwyty.  

Uważam, że przyznana kwota pozwoli na granie w piłkę i na razie powinna  Komorniki 

zadowolić. 

Nie stać nas aby wszędzie zrobić wszystko do końca. 

Przewodniczący Rady -  czy  jest projekt na przyłącze wody i  światła na boisku w Ożarowie . 

Wójt Gminy – projekt jest opracowany 

Radny Marcin Głąb – na zebraniu w Krzyworzece były przekazane środki na wykonanie 

przyłącza energetycznego przy szkole. 

Wójt Gminy – wystąpiliśmy do Zakładu Energetycznego w Wieluniu o wydanie warunków 

technicznych. Są 2 wersje. Możemy wykonać to sami na własny koszt lub wykona nam 

Zakład Energetyczny. Nie będzie to jednak w tym roku. Moim zdaniem byłbym za drugą 

wersją. Istnieje  możliwość założenia skrzynki czasowej. Jestem za tym aby nie wydawać 

środków z budżetu. 

Radny Grzegorz Majtyka – jest zrobiona scena w Ożarowie. Należałoby do sceny założyć 

listwę zasilającą z gniazda siłowego. Nie byłoby problemu z podłączeniem wzmacniaczy czy 

komputerów. 

 

Więcej zapytań ani głosów w dyskusji nie było. 

 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr X/60/11w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2011r. 
 
 

P u n k t  11 
 

Uchwalenie Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego  

na lata 2011-2015 

 

Głos zabrała pani Patrycja Baranowska, przedstawiła Gminny Program Ochrony i Promocji 

Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015./ Program  stanowi załącznik do protokołu/ 

 

Głosów w dyskusji nie było. 

 

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr X/61/11 w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. 
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P u n k t  12 

 

Zajęcie stanowiska w odniesieniu propozycji Komisji  

Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych w stosunku  

do zmian rodzajów miejscowości z wsi na przysiółki wsi 

 

Głos zabrał pan Łukasz Wolny. 

Rada Gminy w styczniu podjęła uchwałę i wystąpiła z wnioskiem do Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji poprzez Wojewodę o zmianę rodzajów miejscowości. 

Wojewoda przekazał wniosek do ministerstwa. 

Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych rozpatrzyła nasz wniosek i zajęła 

następujące stanowisko: 

1/pozytywnie zaopiniowała zmianę rodzaju miejscowości Mokrsko Rządowe wieś na 

   Mokrsko Rządowe, część wsi Mokrsko. 

2/zaopiniowała negatywnie propozycje zmian rodzajów miejscowości wokół Ożarowa z wsi 

   na część wsi, proponując zmianę charakteru tych obiektów na przysiółki ze względu na 

   rozproszony charakter zabudowy tych miejscowości. 

   Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości dla wsi i 

   związanych z nią osad, koloni, przysiółków i ich części można prowadzić wspólną 

   numerację porządkową nieruchomości o ile stanowią jeden obręb ewidencyjny gruntów i 

   budynków. W naszym przypadku jest to zadawalające, ponieważ główny cel czyli brak 

   konieczności zmiany numeracji  i wymiany dowodów osobistych jest spełniony. W związku 

   z tym uważam, że  propozycję Komisji powinniśmy zaopiniować pozytywnie. 

Dyskusja: 

Radny Wojciech Szaniec – jak będzie trzeba teraz  w adresie zamieszkania pisać np.. osoba 

mieszka na Banasiach pod nr 7.  Adresem zamieszkania będą Banasie  7 czy Ożarów  7. Czy 

nazwa przysiółków zostanie zachowana. 

Przewodniczący Rady – adresem zamieszkania będzie Ożarów 7. Na tablicach 

informacyjnych jest  nazwa przysiółku np.Lasek  i nr domu od – do . Przysiółki nie mają 

nowej numeracji.. 

Radny Wojciech Szaniec -  dla osób przyjezdnych trudno się zorientować gdzie znajduje się 

budynek o określonym numerze domu, czy  położony jest w samym Ożarowie czy znajduje 

się np.na Lasku, czy Towarzystwie lub Dobijaczu. 

Przyznam się, że ja sam nie wiem gdzie znajduje się dany numer domu, 

Przewodniczący  Rady  - ja mieszkam na Sikorniku i mam numer domu 280, a kolejny nr 

domu jest na  Słoninach w lesie. 

Obecnie są drogowskazy na przysiółki, na których poniżej nazwy miejscowości podane są 

numery domów. 

Dobrze byłoby zrobić tablicę informacyjną - mapę Ożarowa z nazwami  wszystkich 

przysiółków i numerami domów i ustawić ją przy wjeździe do Ożarowa. 

 

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

Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. 

 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr X/62/11 w sprawie wyrażenia opinii 
dotyczącej propozycji Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych w 
stosunku do zmian rodzajów miejscowości z wsi na przysiółki wsi na terenie gminy 
Mokrsko. 
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P u n k t  13 
 

Interpelacje, zapytania i wolne wnioski 

 

Pan Marek Kieler – Wicestarosta Wieluński. 

Powitał wszystkich obecnych na sesji.  

W Starostwie podobnie jak wszędzie środków jest mało. 1,5 mln zł musieliśmy przeznaczyć 

w związku ze Szlakiem Bursztynowym na prace tzw. dodatkowe, które na etapie 

projektowania nie zostały odpowiednio zdiagnozowane np. brak podbudowy drogi, asfalt jest 

położony na glinie, nie ma zrobionych przejazdów, zjazdów gospodarczych, różnią się zjazdy 

publiczne ze zjazdami gospodarczymi. Dzisiaj miałem 3 petentów w tej sprawie. Na bieżąco 

staramy się działać, aby nasze inwestycje jak najkorzystniej odbiły się na funkcjonowaniu 

drogi i poprawie życia mieszkańców. 

Ponadto musieliśmy zwrócić do Urzędu Marszałkowskiego środki w wysokości 140 tys.zł  

dotyczące Bursztynowego Szlaku a konkretnie związane z  remontami ołtarzy. W mojej opinii 

Urząd Marszałkowski nie jest konsekwentny w  podejmowanych decyzjach. Na etapie 

składania wniosków zaakceptowano nam remonty ołtarzy, a teraz się z tego wycofują 

ponieważ twierdzą, że są to ruchome obiekty. Po części jest to prawda, ponieważ w rejestrze 

zabytków jest zapis, że ołtarze są kwalifikowane jako obiekty ruchome. 

We wszystkich kościołach zostały wstrzymane prace do wyjaśnienia. W środę mam być u 

pana Marszałka i będziemy dyskutować na ten temat. 

Mieliśmy 1,5 mln zł przeznaczyć na powierzchniowe utrwalenie dróg powiatowych, niestety 

z 1700 tys.zł zostało około 200 tys.zł. Nie wiemy też czy są to już wszystkie pieniądze które 

musieliśmy przeznaczyć na Bursztynowy Szlak czy nie. 1.500 tys.zł jest to kwota, jaką w 

danym momencie udało nam się wygospodarować z budżetu. 

Problemów jest bardzo dużo. W przyszłości będziemy musieli na etapie projektowania 

bardziej ingerować w prace projektantów. 

Dziękuję na podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Wieluńskiego na 

realizację zadania w Mokrsku w ramach Inicjatyw Samorządowych. Prosiłbym do uchwały 

załączyć kosztorys inwestorski, w którym byłaby wyliczona  praca  pracowników Urzędu, 

koszty materiałów piachu itd. 

Radny Arkadiusz Piśniak  

-  kiedy można się spodziewać wejścia wykonawcy na plac budowy /chodnika/ w Mokrsku? 

- co będzie z ołtarzami, których  remont został już wykonany? 

Wicestarosta  

– w  parafiach gdzie ołtarze zostały już wykonane, rachunki za ich wykonanie zostały już 

zapłacone. Dobrze, że Kuria  Częstochowska zrefundowała poniesione koszty. 

 - najprawdopodobniej  sesja   Rady Powiatu będzie dopiero  we wrześniu, na której zostanie 

podjęta  odpowiednia uchwała.  

Radny Szkudlarek – chciałbym złożyć wniosek do Starostwa o poprawienie chodnika w 

Komornikach ponieważ w niektórych miejscach pozapadały się płytki. 

Wicestarosta -  możemy to zrobić dopiero w przyszłym roku w uwagi na możliwości 

finansowe. 

Radna Teresa Strózik -  otrzymałam odpowiedź na interpelację dot. usunięcia złamanego 

drzewa na „dołach” w Krzyworzece.  Chcę ją ponowić ponieważ bardzo dużo dzieci tam  

biega, a drzewo wisi w powietrzu, może dojść do jakiegoś nieszczęścia. 

Wójt Gminy – proponowałbym aby strażacy zajęli się usunięciem tego drzewa. 

 
Radny Głąb Marcin , prezes jednostki OSP w Krzyworzece  zobowiązał się do  
usunięcia drzewa. 



 18 

Radna Teresa Strózik - że do póki nie będzie barierki na „piaskownicy na dołach” lub tablicy 

o zakazie pobierania piachu,   nie będę zwracała uwagi nikomu ,że nie wolno pobierać piachu. 

Pani sołtys Danuta Komor -  zgłaszam wniosek o naprawienie drogi z Mokrska do Chotowa. 

Są  bardzo duże dziury w nawierzchni i jest ich dużo. Bardzo źle jeździ się tą drogą. 

Wicestarosta -  pracownicy byli wysyłani na tą drogę i na pewno była naprawiana. 

Pani sołtys Wiesława Czart - naprawione są tylko dziury na   początku drogi. 

Wicestarosta – interpelacje przyjąłem, wyślę ponownie służby drogowe. 

Radny Marian Pietras -   przy  drodze na Zmyślonej na zakręcie rosną brzózki /samosieje/, 

które ograniczają widoczność przy wyjeździe z drogi od Ożarowa. 

Pan Wicestarosta -  brzózki rosną poza pasem drogi na prywatnym gruncie. Sprawdzę jaka 

jest podstawa prawna aby zmusić właściciela nieruchomości do ich usunięcia. 

Radny Marian Pietras  

– czy przy ośrodku zdrowia w Ożarowie będzie pobudowane nowe szambo. 

- naprzeciwko ośrodka zdrowia w Ożarowie jest opuszczony stary drewniany, zawalający się 

dom po p.Nowak. Ludzie zgłaszają, że chodzą tam się bawić dzieci a zdarzają się tam pijackie 

burdy. Czy nie można byłoby nakazać ogrodzić posesję lub rozebrać budynek. 

Wójt Gminy  

– szambo będzie pobudowane. 

- wystąpimy do Nadzoru Budowlanego o wydanie nakazu rozbiórki tego budynku. 

Pan Adam Szewczyk , sołtys sołectwa Słupsko -  czy jest możliwość postawienia kosza na 

śmieci na boisku w Słupku. Grają tam  dzieci w piłkę i nie mają gdzie wyrzucać śmieci. 

Wójt Gminy -  kosz możemy ustawić na sezon, ale przed zimą trzeba go sprzątnąć. 

Radny Marcin Głąb  

– jeżeli będzie wymieniany chodnik w Mokrsku,  chciałbym aby płytami, które zostaną 

zdjęte, utwardzić grunt koło remizy w Krzyworzece  celem przeniesienia w widoczne miejsce 

dużych koszy na śmieci, które stoją obecnie  za remizą. 

- w Krzyworzece jak wyjeżdża się z drogi na Olszynę na drogę powiatową jest bardzo 

zarośnięte. Brak widoczności  jak skręca się w kierunku Wielunia. Należałoby wykosić 

wysoką trawę i chwasty na skarpie po drugiej stronie rowu. 

Wicestarosta – zwrócę na to  uwagę  pracownikom PZD. 

Chciałbym powiedzieć, że czynię starania aby wspólnie z Gminą wejść z robotami na drogę 

4510 w ramach „schetynówek”. Będzie duża prośba do Rady Gminy, ponieważ ile 

przeznaczycie środków na to zadanie, tyle samo przekaże powiat. Ta droga  jest najbardziej 

obciążona  z wszystkich dróg powiatowych. Od wielu lat nie jest remontowana. 

W tym roku zarezerwowane są pewne środki na tą drogę, ale są  nie wystarczające.  Koszt 

przebudowy drogi jest dość duży, ale można robić ją odcinkami. Narodowy Program 

Przebudowy Dróg Lokalnych daje taką możliwość. 

W związku z ważeniem pojazdów ciężarowych na drodze Nr 8, cały ruch samochodów 

ciężarowych od drogi nr 11 tj. od Bolesławca  odbywa się tą drogą. Wielu mieszkańców czuje 

to we własnych domach. Na drodze tworzą się koleiny. Na tej drodze musi być wymiana 

podbudowy i położona warstwa o zwiększonej nośności. Będą to spore koszty. Zadanie jest 

trudne, ale trzeba się z nim zmierzyć. 

Pani Elżbieta Ciura sołtys Mątewek  

– chciałam zgłosić wniosek o uporządkowanie terenu wokół przystanku PKS na Mątewkach 

po jednej i drugiej stronie drogi. Wyrosła duża trawa . Należałoby również  oczyścić kostkę z 

chwastów. 

- do pana Wicestarosty mam interpelacje o pogłębienie rowów przy drodze powiatowej od 

Chotowa w kierunku Mątewek. 
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Radna Grażyna Grześlak – na zebraniu wiejskim w Mokrsku był zgłoszony wniosek w 

sprawie wyczyszczenia rowu od kolejki w stroną Osiedla. Mieszkańcy pytają się czy będzie 

to robione? 

Wójt Gminy – przygotowywane są mapy i dokumentacja przez geodetę. Przygotowujemy się 

do zadania. Zadanie zostanie zlecone firmie zewnętrznej gdyż sami nie jesteśmy w stanie 

wykonać prac. W przyszłym roku musimy drogę po kolejce  doprowadzić do przejezdności.  

Pan Wojciech Szaniec 

- otrzymałem pismo z Generalnej Dyrekcji Autostrad i Dróg w sprawie oświetlenia 

przystanku na Morzykobyle. Z pisma wynika, że planowanie i finansowanie oświetlenia dróg 

należy do zadań własnych gminy niezależnie kto jest zarządcą drogi. Kiedy będziemy  

planować środki na oświetlenie naszej drogi nr 45 – przysiółek Morzykobyła. 

- Nie jest dolany asfalt na  końcówce drogi na  Morzykobyle / przy drodze na Wierzbie/. 

Podobno są kłopoty z połączeniem tych dróg. Ludzie pytają się czy  coś będzie robione, czy 

tak już zostanie. 

- 2 lata ciągnie się sprawa odwodnienia drogi Nr 461 w Ożarowie obok.p. Jamika i Hadrysia. 

Rada Sołecka przeznaczyła środki na rury. Pan Janik i Hadryś są cierpliwymi ludzi, ale jak są 

duże ulewy to nawet ciągnikiem  C60 trudno przejechać. Woda płynie przez ich działki. 

Dobrze byłoby przed mostem   odprowadzić wodę do kanału. Kiedy zadanie może być 

zrealizowane? 

Wójt Gminy  

– Moim zdaniem nie logiczne jest robić teraz oświetlenie jeśli nie wiemy gdzie będą 

przystanki po przebudowie skrzyżowania. Prawdopodobnie przystanek który jest,  ma być za 

drogą na Grębień. 

Jeśli chodzi o włączenie naszej drogi do drogi  krajowej to projekt jest wykonany i położony 

asfalt   do miejsca gdzie jest nasz pas drogowy. Gdybyśmy wystąpili  do GDAiK o 

przebudowę skrzyżowania to musielibyśmy wykonać wszystko na nasz koszt łącznie z drogą 

krajową. Może nie wygląda to najlepiej, ale nas nie jest stać na przebudowę skrzyżowania. 

-  na dzień obecny nie ma możliwości wykonania odwodnienia drogi. Najpierw musimy 

zrealizować zadania, na które są podpisane umowy i ujęte w budżecie gminy. 

Zadanie wymaga czasu i pracy. 

Przewodniczący Rady – proponowałbym zadanie  wykonać po żniwach, ponieważ nie będzie 

potrzeby wywożenia ziemi. 

Radny Zbigniew Szkudlarek – chciałem zgłosić wniosek o dokończenie wykaszania dróg tj.  

- droga od p.Szmigla Tadeusza o Szmigla Michała, 

- droga na Pasterniku, 

- od drogi powiatowej do cmentarza, 

- na Granicach. 

Radny Zbigniew Braliński - również chciałem zgłosić wniosek o wykoszenie dróg na Lipiu, 

Motylu i od p.Dąbrowskiego w stronę Kolonii. 

Radny Arkasdiusz Piśniak -  została podpisana umowa na budowę Orlika. Kiedy firma 

wchodzi na budowę? 

Wójt Gminy -  w ciągi 2 tygodni ma być przekazany plac budowy. 

Radna Małgorzata Witkowska – chciałam zgłosić interpelacje o wykoszenie drogi Mokrsko-

Zmyślona. Brak jest widoczności przy wyjeździe z dróg dojazdowych do pól na drogę 

powiatową. 

Pan Wicestarosta – mamy 365 km dróg powiatowych. Do wykoszenia kilometry trzeba 

pomnożyć razy 2, co daje 730 km. Gmina Mokrsko była obkaszana jako jedna z pierwszych. 

Do tej pory trawa zdążyła już urosnąć. Byłem na sesji w gminie Konopnicy, co mają 

powiedzieć radni z tej gminy gdzie w ogóle nie były jeszcze wykaszane  rowy. Sprzęt, który 
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mamy pracuje na 2 zmiany, staramy się w miarę naszych możliwości  pracować cały czas na 

drogach. Przyjmuję Wasze zgłoszenia i zwrócę uwagę. 

Pan  Szewczyk Adam, sołtys sołectwa Słupsko – chciałem podziękować wszystkim osobom, 

które były na naszym festynie rodzinnym. 

Radny Dominik Chwaliński – widziałem, że z Domu Dziecka w Komornikach wyjeżdżał 

gminny ciągnik  z beczką asenizacyjną. Czy Powiat płaci  za wywóz ścieków z PDDZ, czy 

Gmina robi to gratis. 

Wójt Gminy -  Państwowy Dom Dziecka za wywóz ścieków rozlicza się z Gminą. 

Radny Wojciech Szaniec – żądamy aby były wykaszane pobocza  dróg i rowy. Zadbajmy  

jednak aby kamienie nie były wyrzucane na pobocze  drogi lub do rowu.  Zdarza się, że 

kamienie leżą wielkości wiadra. Tak być nie może.  Należy sprawdzać i upominać ponieważ 

sprzęt się psuje jeżeli są kamienie. Jeżeli upominanie nie pomoże to należy karać.  

 

 

P u n k t  14 

 

Zamknięcie obrad sesji 

 

 

Przewodniczący Rady, stwierdził wyczerpanie się porządku obrad,  podziękował wszystkim 

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

 

 

 

 

Na dzisiejszej sesji zostały podjęte następujące uchwały stanowiące integralną część 

protokółu: 

 

Lp. Nr uchwały w sprawie 

 

1. X/56/11 Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z 

wykonania budżetu za rok 2010 

2. X/57/11 Udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mokrsko 

 

3. X/58/11 Udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wieluńskiego 

 

4. X/59/11 Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Mokrsko na lata 

2011-2018 

5. X/60/11 Zmian w budżecie gminy Mokrsko na rok 2011 

 

6. X/61/11 Uchwalenia Gminnego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia 

Psychicznego na lata 2011-2015 

7. X/62/11 Wyrażenia opinii dot. propozycji Nazw Miejscowości i Obiektów 

Fizjograficznych w stosunku do zmian rodzajów miejscowości z wsi 

na przysiółki wsi na terenie gminy Mokrsko 
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Na powyższym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

Protokołowała:         Przewodniczący Rady Gminy 

 

Ewa Jędrzejak                    Grzegorz Majtyka 

 

 

 

Protokół niniejszy obejmuje: 

1.Streszczenie przebiegu obrad sesji od strony 1 – 22 

2.Podjęte uchwały od nr X/56/1 do nr/X/62/11 

3.Załączniki jak niżej: 

 

Lp. Nazwa załącznika Ilość stron 

 

1. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy  

 

2. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego 

w roku 2010 na terenie Gminy Mokrsko 

6 

3. Sprawozdanie  roczne z wykonania budżetu gminy Mokrsko za 

2010 rok /część opisowa i tabelaryczna/ 

26 

4. Informacja o stanie mienia komunalnego 

 

4 

5. Sprawozdanie finansowe na rok 2010 

- bilans z wykonania budżetu państwa , jednostki   samorządu 

terytorialnego 

- bilans jednostki budżetowej 

- Rachunek zysków i strat jednostki. Sprawozdanie   łączne 

jednostek budżetowych 

- zestawienie zmian w funduszu jednostki.      Sprawozdanie 

  łączne jednostek budżetowych 

- Bilans gospodarstwa pomocniczego jednostki    budżetowej 

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki.    Sprawozdanie łączne 

gospodarstw pomocniczych 

- Rachunek zysków i strat jednostki .Sprawozdanie    łączne 

gospodarstw pomocniczych 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

6. Uchwała   Nr IV/162/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Łodzi Zespół Zamiejscowy w Sieradzu z dnia 24 maja 2011r w 

sprawie  opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mokrsko  

sprawozdaniu  z wykonania budżetu  za 2010r 

 

2 

7. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mokrsko w sprawie 

udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mokrsko 

2 

8. Uchwała Nr IV/  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Zespól 

Zamiejscowy w Sieradzu w sprawie m opinii o przedłożonym 

wniosku Komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy 

2 

9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 1 
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finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 

2010 

 

10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta 

Gminy Mokrsko 

1 

11. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej gminy Mokrsko na lata 2011-2018 

12 

12. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 14 

 

13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

ochrony i Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 

3 

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji 

Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych w 

stosunku do zmian rodzajów miejscowości z wsi na przysiółki wsi 

na terenie gminy Mokrsko 

1 

 

 


