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P R O T O K Ó Ł  Nr XI/2011 

 

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mokrsko zwołanej na wniosek Wójta Gminy, 

odbytej w dniu 2 sierpnia 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 -15 

 

Radni Rady Gminy obecni na sesji: 

1.Bil Zenon 

2.Braliński Zbigniew 

3.Chwaliński Dominik 

4.Gładysz Irena 

5.Głąb Marcin 

6.Grześlak Grażyna 

7.Kmiecik Sabina 

8.Majtyka Grzegorz 

9.Mielczarek Marek 

10.Pietras Marek 

11.Piśniak Arkadiusz 

12.Strózik Teresa 

13.Szaniec Wojciech 

14.Szkudlarek Zbigniew 

15.Witkowska Małgorzata 

 

Ponadto w sesji udział wzięli 

1.Tomasz Kącki – Wójt Gminy 

2.Małgorzata Stanek – Sekretarz Gminy 

3.Renata Nagła – Skarbnik Gminy 

4.Elżbieta Ciura – sołtys sołectwa Mątewki 

5.Adam Szewczyk  – sołtys sołectwa Słupsko 

6.Wiesława  Czart – sołtys sołectwa Chotów 

7.Agata Rzeźnik – sołtys sołectwa Brzeziny 

8.Danuta Komor – sołtys sołectwa Mokrsko II 

9.Genowefa Wolna – sołtys sołectwa Krzyworzeka II 

10.Jolanta Juszczak – sołtys sołectwa Ożarów 

11.Ptak Grażyna     - sołtys sołectwa Jasna Góra 

 

Ogółem w obradach XI sesji udział wzięło 26 osób. 

 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

2.Ustalenie porządku obrad 

3.Dyskusja na temat  Odnowy Wsi w ramach PROW Województwa Łódzkiego 
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4.Zmiany w budżecie Gminy na 2010r 

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

6.Zapoznanie ze skargą na działalność Wójta Gminy Mokrsko 

7.Zamknięcie obrad sesji 

 

 

 P u n k t  1 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

 

Pan  Grzegorz Majtyka, Przewodniczący Rady – otworzył nadzwyczajną sesję Rady Gminy, 

powitał wszystkich przybyłych i następnie stwierdził wymagane kworum do podejmowania 

uchwał i wniosków. 

Poinformował, iż sesja została zwołana na wniosek Wójta Gminy Mokrsko z dnia 25 lipca 

2011r. 

 

 

P u n k t  2 

 

Ustalenie porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady -  porządek  obrad  sesji  Szanowni Radni otrzymali łącznie z 

zaproszeniem na sesję, nie mniej pozwolę sobie go odczytać: 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenia prawomocności obrad 

2.Ustalenie porządku obrad 

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

4.Zamknięcie obrad sesji 

Do Urzędu Gminy w dniu 28 lipca 2011r wpłynęła skarga Społecznego Komitetu 

rewitalizacji parku i budowy wielofunkcyjnego obiektu sportowego w miejscowości Chotów 

gmina Mokrsko, pow.Wieluń dotycząca działań Wójta Gminy Mokrsko. 

Skarga ta została przesłana do Rady Gminy Mokrsko przez Łódzki Urząd Wojewódzki w 

Łodzi przy piśmie z dnia 21 lipca 2011. ZnakIA.II.1411.60.2011.AU. 

Ponieważ dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek Wójta zwracam sie z wnioskiem o 

wyrażenie zgody na wprowadzenie do porządku sesji  punktu dotyczącego zapoznania Rady z 

w/w skargą. 

Wójt Gminy  wyraził zgodę na rozszerzenie porządku sesji.  

Następnie zaproponował wniesienie do porządku sesji punktu:  

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

- ponieważ został ogłoszony nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich – Odnowa i Rozwój Wsi chciałbym dzisiaj rozpocząć dyskusję na ten temat, a 

później na  komisjach Rady podjąć decyzję co mamy  ująć we wniosku. Termin złożenia 

wniosku jest do 6 września br. 

 

Więcej zmian do porządku sesji nie było. 

Przewodniczący Rady -  W związku z zaproponowanymi zmianami porządek dzisiejszej sesji 

przedstawia się  

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

2.Ustalenie porządku obrad 

3.Dyskusja nad  Odnową i Rozwojem Wsi w ramach PROW Województwa Łódzkiego. 
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4.Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2011-2018 

5.Zmiany w budżecie Gminy na 2010r 

6.Zapoznanie ze skargą na działalność Wójta Gminy Mokrsko 

7.Zamknięcie obrad sesji 

Rada Gminy przedstawiony porządek obrad sesji przyjęła jednogłośnie. 
 
 

P u n k t 3 

 

Dyskusja na temat  Odnowy Wsi w ramach PROW Województwa Łódzkiego 

 

Głos zabrał Wójt Gminy 

W ramach działań naszej Gminy udało się nam zrealizować dwie Odnowy Wsi tj w 

miejscowości Komorniki i Krzyworzeka. Trwają  obecnie prace związane z Odnową wsi w 

miejscowości Słupsko i Chotów. Jest on  realizowany w ramach Lokalnej Grupy Działania 

Ziemia Wieluńska. 

Nastąpiła zmiana w PROW. Będzie można wykorzystać wszystkie środki, które w ramach 

tego programu są zagwarantowane w budżecie państwa i budżecie Urzędu Marszałkowskiego. 

Kwota do rozdysponowania wynosi 45 mln zł. Nie będzie ograniczenia jak do tej pory w 

ilości składanych wniosków, można składać nieograniczoną ilość. Z terenu gminy może być 

złożonych kilkanaście wniosków. 

Dofinansowanie w ramach Odnowy Wsi musi być poparte Planem Odnowy Miejscowości. W 

naszej gminie wszystkie sołectwa mają takie plany. Kwota do pozyskania wynosi do 500 

tys.zł.  Może stanowić 75% kosztów kwalifikowanych. W przypadku gminy są to koszty nie 

związane z  VAT. Jeżeli wniosek złoży stowarzyszenie  VAT jest kosztem kwalifikowanym. 

W ramach działań, na które Państwo radni wyrazili zgodę co do zakresu projektowych, w tej 

chwili posiadamy 5 dokumentacji, które można byłoby wykorzystać do złożenia wniosku do 

PROW. Są to: 

1/ rewaloryzacja parku w Mokrsku. 

    Na zasadzie zgłoszenia można zgłosić projekty architektoniczne. Znany jest nam kształt i 

    wygląd  urządzeń. Nie mamy tylko kosztorysów, ponieważ nie podjęliśmy starań 

    związanych z przygotowaniem faktycznego projektu i nie ponieśliśmy z tego tytułu 

    kosztów. 

2/ rewaloryzacja parku w Chotowie 

   Kosztorys jest przygotowywany. Rewaloryzacja parku w Chotowie wiąże się z budową 

   obiektu sportowego. Uważam, że część zadania uda się nam w tym roku w miarę naszych 

   możliwości wykonać sposobem gospodarczym. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie z 

   własnych środków    sfinansować płyty boiska małego, ogrodzenia i  szatni. 

3/  Mamy wykonany projekt / niezapłacony/ zagospodarowania terenu wokół Urzędu Gminy i 

    Ośrodka Zdrowia w Mokrsku – stworzenie przestrzeni parkingowej. Jest to część większej 

    inwestycji  związanej  z częściową przebudową  budynku Urzędu Gminy i  połączenia z 

    budynkiem  ośrodka zdrowia.  

4/ Na ośrodek zdrowia w Mokrsku posiadamy jeszcze 2 dokumentacje tj. na 

    termomodernizację budynku oraz na remont wewnątrz budynku, którą jest b.trudno  

    uzgodnić. 

5/  boisko w Komornikach. Posiadamy częściowo   dokumentację. Bardzo szybko można 

   opracować kosztorysy. 

- obiektem, który można stworzyć na zasadzie zgłoszenia jest parking przy kościele w 

    Mokrsku. / pomiędzy pomnikiem a cmentarzem/ 
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 Jeśli chodzi o projekty, które mają być przygotowywane na Krzyworzekę  tj. parking wokół 

 kościoła i cmentarza może być problem, ponieważ są to grunty nie zaznaczone pod tego 

 rodzaju usługi, ale moglibyśmy na zasadzie zgłoszenia taką dokumentacje przygotować. 

Pięć dokumentacji jest  w miarę opracowanych, pozostałe na zasadzie zgłoszeń w ciągu 

miesiąca lub kilkunastu dni jesteśmy w stanie przygotować. 

 

Strona finansowa. 

Na dzień dzisiejszy nasza Gmina  posiada zadłużenie w wysokości 6.400 zł.  Kredyt, który  

możemy jeszcze zaciągnąć opiewa na 3 mln zł i związany jest z kilkoma zadaniami, które są 

realizowane. Na koniec roku możemy mieć faktyczne zobowiązania na poziomie ok. 9,5 mln 

zł przy budżecie  12,7 ml zł. 

Do Urzędu Marszałkowskiego złożyliśmy wniosek dotyczący ochrony środowiska na kwotę 

ok.10 mln zł. Jego realizacja jest rozbita na 4 lata. W roku 2011 zostanie wykonany odcinek 

sieci kanalizacyjnej pod drogą budowaną w ramach schetynówki  za kwotę ok. 460 tys.zł. Na 

rok 2012 przewidywane są wydatki na poziomie kosztorysowym 2.232 tys.zł, w roku 2013 – 

3.800 tys.zł , 2014 roku – 3.200 tys.zł.  

Oprócz tego mamy złożony wniosek razem powiatem milickim dotyczący termomodernizacji 

zewnętrznej budynku ośrodka zdrowia z wymianą kotłowni  i samej kotłowi oraz części sali 

gimnastycznej w szkole w Mokrsku na kwotę ok. 1.200 tys.zł. To zadanie powinno być 

zrealizowane w roku 2012. 

 

Dyskusja: 

Radna Grześlak – do kiedy mają być składane wnioski i  kiedy będzie ich  realizacja? 

Wójt Gminy – wnioski powinny być złożone do 6 września br,  realizacja może być przyjęta 

na rok 2014. Musi się jednak wszystko zgodzić z Wieloletnią prognozą finansową.  Również 

nie powinniśmy zapominać o złożonym wniosku wartym ok. 10 mln zł. Część tej kwoty 

możemy odzyskać, ale prawie 3.700 tys.zł jest  to nasz wydatek . 

Radna Grześlak -  wnioski mogą składać wszystkie miejscowości, ale wiadomo, że na 

wszystko pieniędzy nie starczy. Trzeba coś wybrać. 

Wójt Gminy –  w Planach Odnowy Miejscowości jest wpisane wszystko co sobie byśmy 

życzyli. Wniosek musi obejmować 1 zadanie, które jest zaprojektowane, przygotowana 

dokumentacja / kosztorysy, zgłoszenie itd./.  Bezsensowne jest składanie wniosku, które nie 

można poprzeć dokumentami. 

Radna Grześlak – pan Wójt wspomniał o parkingu obok cmentarza. To zadanie należałoby 

wykonać. Jest to centralne miejsce w Mokrsku gdzie jest siedziba Urzędu Gminy.  Czy 

wykonanie parkingu obejmowałoby również zagospodarowanie  terenu wokół pomnika. 

Radna Witkowska na poprzedniej sesji  podniosła temat zagospodarowania tego terenu. 

Zobowiązała się również do przedstawienia  propozycji jego zagospodarowania oraz 

kosztorysu. 

Wójt Gminy – jeśli zadanie byłoby realizowane na zasadzie zgłoszenia, to tak. Natomiast 

gdyby wymagane było pozwolenie na budowę, to zadanie jest nierealne. 

Radna Gładysz -  pan Wójt wymienił zadania, na które jest przygotowana dokumentacja i 

które ewentualnie można byłoby ująć we wniosku składanego do PROW-u.  Realizacja 

byłaby do roku 2014.  Jeśli zadanie wpiszemy do budżetu czy wówczas znajdą się środki? 

Wójt Gminy – my powinniśmy określić kwotę jaką możemy przeznaczyć lub wybrać zadanie 

do realizacji na które powinniśmy przeznaczyć środki. 

Pamiętać przy tym należy o zbilansowaniu środków w budżecie gminy oraz czy 

przedstawioną przez nas prognozę finansową przyjmie RIO. 

Wniosków na pewno złożonych zostanie dużo. Przy ostatnim naborze wnioski złożyli 

wszyscy, którzy chcieli i mogli je złożyć. Osobiście uważam, że w tym naborze wygrają duże 
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aglomeracje, które nie miały szans dotychczas. Nas ograniczają możliwości finansowe. Nie 

możemy złożyć b.dużo wniosków , maksymalnie możemy złożyć 2 lub 3 wnioski mniejsze 

lub 1 duży. 

Radna Gładysz – czy jest gwarancja, że wnioski przejdą? 

Wójt Gminy – gwarancji nie ma. Nabór wniosków do PROW odbywa się w ramach 

konkursu. Jest 45 mln zł do podziału, gmin w województwie jest 173. Do tego dojdą 

organizacje pozarządowe, parafie itd. 

Radny Szaniec -  nic pan Wójt nie wspomniał o remoncie sali OSP Ożarowie . Jest 

przygotowany projekt, co dalej? Ustalaliśmy, że po Krzyworzece do Odnowy Wsi miał być 

zgłoszony   Ożarów. 

Radny Majtyka -  Ożarów miał być zgłoszony do Odnowy Wsi po Chotowie i Słupsku. 

Radna Gładysz -  czy wniosek dotyczący zagospodarowania otoczenia kościoła powinien 

składać proboszcz. 

Wójt Gminy -  informowałem proboszcza z Chotowa o możliwości złożenia wniosku. 

Radny Piśniak -   czy to są środki na sołectwo, czy na wieś? Rozumiem, ze najpierw trzeba 

wydać pieniądze a później czeka się na ich zwrot. 

Wójt Gminy – w niektórych przypadkach POM-y opracowane są na miejscowość, a niektóre 

na sołectwo, np.Motyl 

Jest przygotowany projekt na całkowity remont budynku strażnicy OSP. Część z tego 

projektu jest kosztem kwalifikowanym. Kosztem niekwalifikowanym jest  część dot. 

rozbudowy garażu.  

Przewodniczący Rady - Proponuję zamknąć dyskusję. Niech każdy z radnych przemyśli 

sprawę,  do tematu powrócimy na komisjach. 

Radna Witkowska – czy wniosek do PROW-u może dotyczyć remontu remizy OSP w 

Mokrsku. 

Wójt Gminy – możemy spróbować wyliczyć  na  najbliższą komisję jakie byłyby to kwoty. W 

przypadku remizy w Krzyworzece można pewne rzeczy zrobić na zasadzie zgłoszenia  nie 

zwiększając substancji budynku /budowa i zmiana kotłowni/. W przypadku remizy w 

Mokrsku  to co  przedstawił projektant p.Smonik  oraz   to co  chciałby    Prezes  OSP p. Preś  

aby zostało wykonane / zmiana systemu ogrzewania, przebudowa instalacji w środku, 

termomodernizacja budynku/ wymaga pozwolenia na budowę.. 

Radna Witkowska – czy w projekcie rewitalizacji parku można dołączyć budowę planu 

zabaw dla dzieci. 

Wójt Gminy – jest to możliwe, potrzebny będzie kosztorys. Na dzień obecny alejki możemy 

wykonać sami. Projekt przewiduje wykonanie małej architektury na  kwotę ok.100 tys.zł, 

/most na wysepkę, altana na wysepce, postawienie sceny o konstrukcji drewnianej.  

Pani sołtys Ptak Grażyna – czy do PROW może być zgłoszona droga na Orzechowcu? 

Wójt Gminy – w ramach Odnowy Wsi nie mogą być budowane drogi, jedynie chodniki. 

Pan sołtys Szewczyk –  Jeśli wejdzie Odnowa Wsi, to rozumiem, że wykonanie projektów na 

drogę na Mątewkach i Mamzerówce odsuwają się w czasie? 

Wójt Gminy –  musicie zdawać sobie sprawę, że na wszystko nie jest nas stać. 

Jeżeli wejdziemy w Odnowę Wsi to innych zadań nie będziemy robić mimo, że chcemy i 

planujemy. Problemem na dziś jest nawet dla nas,  nazbieranie środków na wykonanie 

projektu na drogę ma Mątewki i Mamzerówkę nie mówiąc o wykonawstwie. 

Radna Kmiecik – czy do Odnowy można zgłosić wykonanie chodnika przez „Kopaniny - 

Słupsko”, wykonanie zatoczek koło przystanku, ogrodzenie remizy i pobudowanie małego 

placu zabaw dla dzieci. /piaskownicy, boiska do koszykówki, ustawienie parasola, ustawienie 

ławeczek itd. gdzie mamy z dziećmi mogłyby przyjść i pobawić się/. 

Wójt Gminy –  jest b.krótki okres na przygotowanie wniosku / 1 m-c/.  Poza tym nikt nam za 

darmo nie zrobi kosztorysu, dokumentacji, zgłoszenia. Trzeba wydać na to środki.  Niektóre  
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zadanie jak wykonanie zatoczki , budowa nowego chodnika wymagają  wykonania projektu 

oraz pozwolenia na budowę. W ciągu m-ca nie jesteśmy w stanie tego wykonać.  

Przewodniczący Rady -  musimy się umówić, że zgłaszamy do wniosku zadania, na które 

posiadamy już pewne dokumenty. Jest zbyt krótki okres czasu aby robić nowe projekty. 

Uważam, że w ciągu tygodnia powinna odbyć się komisja aby sprawę przedyskutować. 

 

Radni ustalili aby komisję zwołać na 11 sierpnia 2011r na godz.8.oo. 
 
 
 

P u n k t  4 

 

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokrsko 

na lata 2011-2018 

 

 

Głos zabrała pani Renata Nagła – Skarbnik Gminy 

Zmiany w Wieloletniej Prognozie na lata 2001-2018 dotyczą 2 przedsięwzięć: 

1.zadania „Szkoła z perspektywą”. 

   W związku z tym, że zadanie to było ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, a 

    zmniejszamy jego wartość do rzeczywistego wykonania o 111.908,14 zł dokonuje się 

    korekty tego przedsięwzięcia w załączniku „Programy, projekty i zadania związane z 

    programami realizowanymi z udziałem środków unijnych”. 

    Wartość  przed zmianą  wynosiła 1.491.585,46 zł. Na rok bieżący była kwota 449.305,91 

    zł, wykonaliśmy 337.397,77 zł. Po zmniejszeniu o 111.908.14 zł  Wartość     łącznych 

    nakładów wynosi 1.379.677,32 zł   

Pozostałe w tym załączniku programy i projekty  nie uległy zmianie. 

2. Zawarliśmy umowę na ubezpieczenie z majątku  i odpowiedzialności Gminy z firmą 

UNIKA, która została wybrana w drodze przetargu . Umowa jest zawarta na okres 3 lat od 

roku 2011 do 2014 na łączna kwotę 191.988 zł. Zadanie jest płatne w równych ratach po 

63.996 zł w każdym  roku tj.20011,2012,2013. Za rok 2014 nie płacimy ponieważ płacimy 

składkę z góry. 

W związku z tym wprowadzono to zadanie do wieloletniej prognozy finansowej do 

załącznika 2  „Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest 

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i których płatności przypadają w okresie 

dłuższym niż rok”. 

 W wieloletniej prognozie finansowej nie zostały zmienione poszczególne kwoty 

wydatków , tylko jest zapis  „w tym wydatki objęte limitem”,  które zawierana wykaz 

przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej. 

 

 

Wójt Gminy – miałbym prośbę aby pani Skarbnik przedstawiła swoją wizję na  jakie zadania 

nas jeszcze stać? 

Pani Skarbnik -  wskaźniki w wieloletniej prognozie nie uległy zmianie. Ogólnych kwot nie 

zmienialiśmy w wydatkach i dochodach. Obecnie nasze wskaźniki są już na poziomie 

maksymalnym. Jeśli nie uzyskamy dodatkowych dochodów a nie ograniczymy wydatków to 

sytuacja jest  nieciekawa. 

Radny Szaniec – jakie jest zadłużenie gminy. 

Pani Skarbnik – planowane zadłużenie gminy wynosi 54%. 
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Wójt Gminy – szkoda byłoby nie złożyć wniosku do PROW. Nie musi to być zadanie 

b.drogie. Można przyjąć zadania za kilkadziesiąt tysięcy złotych. 

Niekoniecznie też musi złożyć wniosek Gmina, mogą  to być stowarzyszenia lub  parafie. 

Jeżeli parafie chciałyby złożyć wniosek, to nie widzę przeszkód aby pomóc. W przypadku 

zabytków gmina może pomóc.  

Odnosząc się do wypowiedzi sołtysa Szewczyka chciałbym powiedzieć, że jeżeli przyjmiemy 

zadania duże to małych nie będziemy robić. 

Przypomnieć również chciałbym, że warto byłoby mieć projekt na kanalizację aby móc 

złożyć kolejny wniosek do PROW. Również powinniśmy mieć projekt na oczyszczalnie 

ścieków. 

 

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

przedstawienie projektu uchwały. 

 

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XI/63/11 w sprawie zmian w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2011-2018. 
 

P u n k t  5 

 

Zmiany w budżecie gminy na 2011r 

 

Głos zabrała pani Renata nagła Skarbnik Gminy. 

Proponowane zmiany w budżecie gminy dotyczą zarówno strony dochodów jak i wydatków. 

DOCHODY 

-  W dziale 750 – Administracja publiczna , rozdział 75056 spis powszechny i inne zwiększa 

się o kwotę 14.235 zł. 

Otrzymaliśmy pismo Prezesa GUS, że za przeprowadzenie spisu powszechnego przyznaje się 

dotację na nagrody   dla osób, które pracowały przy realizacji spisu. 

- Dział 801 – Oświata i wychowanie  

zmniejsza się w rozdziale 80195 – pozostała działalność o kwotę 111.908,14. Jest to kwota 

zmniejszenia dochodów z programu realizowanego przez 3 lata „Szkoła z perspektywą”. W 

maju realizacja tego przedsięwzięcia została zakończona. Pozostały nam środki  i 

dostosowując plan do rzeczywistego wykonania należy zmniejszyć stronę dochodową. 

Również w tym samym rozdziale zwiększa się dochody o 42 tys.zł. Są to dochody 

ponadplanowe jakie uzyskano z odpłatności uczestników za wypoczynek dzieci i młodzieży 

na obozie letnim. Była zaplanowana kwota 45 tys.zł. Mamy wykonanie  na poziomie  87 

tys.zł. W związku z tym należy zwiększyć dochody ponieważ w ślad za dochodami 

zwiększają się również wydatki. 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

Zwiększa się dochody o 1.446,00 zł. Otrzymaliśmy decyzję Wojewody przyznająca nam 

dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa. 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

Zwiększa się dochody o 9.816 zł. Są to środki jakie otrzymaliśmy decyzją Wojewody z 

przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu 

„Wyprawka szkolna”. 

W sumie zwiększenia dochodów to kwota 67.497 zł, a zmniejszenia 11.908,14 zł.  Ogółem 

dochody zmniejszają się o 44.411,14 zł. 

WYDATKI 

W ślad za zmianą po stronie dochodów, zmianie ulega strona wydatków. 
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Zmiany w wydatkach polegają na zwiększeniu wydatków bieżących  związanych z realizacją 

statutowych zadań. Są to wydatki związane z opłatą za wyprowadzenie do atmosfery 

zanieczyszczeń, którą musimy wpłacić do Urzędu Marszałkowskiego,/  kwoty są duże i 

dotyczą  działu oświaty oraz działu dostarczania wody oraz innych wydatków bieżących 

związanych z utrzymaniem oczyszczalni ścieków /energia elektryczna/. 

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

Zwiększa się wydatki bieżące  w rozdziale 40002 –Dostarczanie wody o 5.000 zł.  

Dział 600 – Transport 

Zwiększa się wydatki bieżące o 20 tys.zł . Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem 

sprzętu /zakup kruszywa, paliwa, itd./ 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

Zwiększa się wydatki o 10 tys.zł. Są to również wydatki bieżące na zakup materiałów. 

Dział 750 – Administracja publiczna 

Zwiększa się wydatki na spis powszechny o kwotę 14.235 zł 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Zwiększa się wydatki bieżące o 5 tys.zł  z przeznaczeniem na budowę szamba przy strażnicy 

w Ożarowie. 

Dział 758 – Różne rozliczenia 

Zmniejsza się wydatki majątkowe o 75 tys.zł .Jest to kwota zmniejszenia na podstawie 

Porozumienia jakie mieliśmy zawarte z Powiatem Wieluńskim na drogę w Chotowie. 

Pierwotnie  kwota wynosiła 415 tys.zł. Po przetargu kwota uległa zmniejszeniu.  

Dział 801 – Oświata i wychowanie 

Zmniejsza się wydatki bieżące o 11.908,14. Jest to kwota zmniejszenia projektu  „Szkoła z 

perspektywą” i zwiększa się wydatki o 36 tys.zł z przeznaczeniem na wydatki związane z 

wypoczynkiem letnim dzieci i młodzieży. 

Dział 852 – Pomoc Społeczna 

Zwiększa się wydatki bieżące o 1.446 tys.zł. Jest to kwota dotacji na wypłatę zasiłków 

okresowych. 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

Zwiększa się wydatki o kwotę otrzymanej dotacji tj. 9.816 zł z przeznaczeniem na pomoc 

materialną dla uczniów 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Zwiększa się wydatki o 31 tys,.zł z czego 26tys.zł  dotyczy oczyszczalni ścieków  i 5 tys.zł 

gospodarki odpadami. Wydatki bieżące  przeznaczone są na doposażenie i dostosowanie do 

obowiązujących wymogów. 

Dział 926 – Kultura fizyczna 

Zwiększa się wydatki o 20 tys.zł. Są to wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zwiększenie 

wydatków na Orlik 2012 /nadzór inwestorski/ 

W związku z zaistniałymi zmianami w budżecie w załączniku inwestycyjnym zwiększa się 

poz.20 „Moje boisko – Orlik 2012”. 

Są to wszystkie propozycje zmian w budżecie gminy na 2011. 

 

Dyskusja: 

Radny Szaniec -  pani Skarbnik wspomniała o zwiększeniu środków budżetu z 

przeznaczeniem na wyprawkę szkolną o 9.816 zł. Czy jest to kwota na ucznia i jak będzie 

dzielona. 

Pani Skarbnik – Jest to kwota przyznana na Gminę. Pomoc materialna na zakup książek jest 

przyznawana wszystkim uczniom, jeżeli spełniają kryterium dochodowe  tj.516 zł na osobę w 

rodzinie. 

Radny Szkudlarek -  o 10 tys.zł zwiększa się kwota dot. Orlika. Proszę o bliższe wyjaśnienie. 
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Wójt Gminy -  jak pamiętacie na zadaniu  dot.budowy boiska Orlik 2012 zmniejszaliśmy 

koszty aby móc realizować inne zadania. Założyliśmy, że kwota związana z nadzorem 

wynosić będzie 8 tys.zł. /1,8% kosztów inwestycji/  

Firma, która wygrała przetarg  będzie korzystała z podwykonawców, dlatego chcielibyśmy 

mieć dobry nadzór. Nie chciałbym mieć problemów jak przy budowie kanalizacji. Mogę 

powiedzieć na 99%, że ten inspektor nadzoru dopilnuje firmy i nie będziemy mieć problemu 

w Nadzorze Budowlanym. Bardzo ważne  aby pozwolenia, które są wymagane przy Orliku 

były na czas gdyż wiążą się  to z  finansowaniem.  

  

Jeśli chodzi o kanalizację udało się nam uzyskać potrzebny dokument,/pozwolenie na 

użytkowanie istniejącej sieci kanalizacyjnej w Mokrsku/. Wycięta  z projektu została Korea. 

Jest projektowana na nowo ,  gdzie są nowe domy lub mogą powstać dodajemy jako nowe 

zadanie / koszty niekwalifikowane/. Będzie nas to kosztować około 30 tys.zł. 

Po uzyskaniu w Nadzoru Budowlanego pozytywnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

wszystkie dokumenty zostały przesłane  do Łodzi i zacznie się tryb sprawdzający. Po kontroli 

i sprawdzeniu dokumentów nastąpią płatności.  W jakiej wysokości zależeć będzie od kontroli 

i stwierdzonych nieprawidłowości. 

Chcę również poinformować, że Nadzór Budowlany naliczył nam karę finansową za 

użytkowanie kanalizacji bez pozwolenia . Kara wynosi 80 tys.zł. Odwołaliśmy się i jest 

nadzieja, że ok.20 ty.zł możemy mieć niższą  jeśli Nadzór przyjmie nasze argumenty. 

Aby w przyszłości nie mieć kłopotów z kanalizacja w Krzyworzece jestesmy zmuszeni 

podzielić projekt na części odpowiadające wnioskowi.  

Radny Szaniec -  jeśli uczeń zakwalifikuje się do pomocy materialnej, jaką kwotę otrzyma? 

Pani Skarbnik – otrzyma  taką kwotę jaką wyda na zakup książek. 

 

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

przedstawienie projektu uchwały. 

 

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XI/64/11 w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2011r 
 

 

P u n k t   6 

 

Zapoznanie ze skargą na działalność Wójta Gminy Mokrsko 

 

Przewodniczący Rady -  Do Rady Gminy Mokrsko wpłynęła skarga  Społecznego Komitetu 

rewitalizacji parku i budowy wielofunkcyjnego obiektu sportowego w Chotowie 

gm.Mokrsko, która została przesłana do Rady Gminy przez Łódzki Urząd Wojewódzki w 

Łodzi przy piśmie z dnia 21 lipca 2011r Znak:IA.II.1441.60.2011.AU.  

Treść skargi Przewodniczący Rady odczytał. 

Dyskusja: 

Radny Szaniec – pan Krawczyk powołuje się na Komitet Społeczny, ale skargę podpisała 

tylko jedna osoba.  Przysłuchując się tej skardze to szkoła nie ma miejsca bytu. Niech 

mieszkańcy się określa co chcą. Jeśli będą takie przeszkody to w Chotowie nie będzie nic  

zrobione. 

Dlaczego 1 osoba występuje jako cały Komitet. Jest to zadziwiające. 

Radny Głąb -  proponuję aby w tej sprawie wypowiedziała się pani radna z Chotowa i pani 

sołtys. Czy potwierdzają to co jest napisane w skardze? 
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Radna Gładysz – na wniosek p.Wójta w m-cu kwietniu zostało zwołane zebranie wiejskie. Na 

tym zebraniu mieszkańcy mieli wypowiedzieć na temat pisania pism przez p.Krawczyka w 

imieniu społeczeństwa Chotowa. Sytuacja jest dziwna. My walczymy aby w Chotowie było 

coś zrobione, a ktoś inny pisze różne pisma i skargi. Protokół z tego zebrania powinien być. 

Mieszkańcy wyrazili swoją opinię. Pan Krawczyk był obecny na tym zebraniu, ale niestety 

wypowiedzi mieszkańców go nie przekonują.  Uważam, że jest to jakaś walka w stosunku do 

osoby p.Wójta. 

Nie neguję zdolności i talentu p.Krawczyka, ale tak dalej nie może być. Ja jestem osobą 

pokorną i  ugodową, ale z p.Krawczykiem nie możemy dojść do porozumienia. 

Uważam, że Komisja Rewizyjna  skargę na p.Wójta rozpozna i zbada, a my jako Rada, Pan 

Wójt i Urząd Gminy musimy realizować zadania, które są przygotowane i ujęte w budżecie. 

W innym przypadku nie będzie nic zrobione. Protokół z zebrania wiejskiego odzwierciedla 

opinię jaka jest u nas na wsi. Ludzie są za tym aby były realizowane zadania, aby p.Krawczyk 

odsunął się od wszystkiego. Niestety to do niego nie dociera. Nie wiem jaki sposób znaleźć na 

to. Jest przygotowane pismo, które skierujemy do instytucji do których skierował p.Krawczyk 

skargę. Postaramy się aby na tym piśmie były podpisy  mieszkańców, czy przedstawicieli wsi. 

Trudno mi jest powiedzieć dzisiaj, czy będziemy chodzić po całej wsi i zbierać podpisy. Mam 

nadzieję, że uda nam się i wszystko potoczy się pozytywnie. 

Radny Głąb – Społeczny Komitet rewitalizacji parku i budowy boiska ile liczy osób. 

Radna Gładysz –  pierwotnie komitet liczył 7 osób. W tej chwili wygląda, że 1 osoba. 

Wójt Gminy – do Urzędu Gminy wpłynęło pismo informujące o zmianach w składzie 

Społecznego Komitetu i pan Krawczyk został Przewodniczącym. 

Pani Sołtys Czart – moja wypowiedź chciałam rozpocząć od pytania skierowanego do 

p.Wójta. Czy  jest protokół, że taki Komitet w Chotowie powstał. Z moich informacji wiem, 

że Komitet powstał w 80 latach. Skład Komitetu  został zatwierdzony uchwałą Rady. W 

Komitecie był wówczas mój brat, p.Krupka Stanisław, p.Podyma Wenancjusz, p.Krawczyk, 

p.Ryszard Przykłota i jeszcze kilka innych osób, których nazwisk nie pamiętam. Dla mnie nie 

jest zrozumiałe, że Komitet istnieje przeszło 30 lat.  

Za mojej kadencji tj.w ciągu 5 lat nie powstał żaden Komitet Społeczny. Myślę , że 

p.Krawczyk nie posiada dokumentu o powołaniu Komitetu. 

Pan Krawczyk do każdego projektu ma uwagi, chciałby go zmienić i pisze pisma. Tak nie 

może być. Ludzie są przeciwni jego działaniom.  

Zwracałam się do naszego radcy w Urzędzie Gminy  co zrobić aby unieważnić  Komitet 

Społeczny. Pan Krawczyk jednoosobowo zmienia sobie Przewodniczącego Komitetu 

Społecznego. Tak dalej nie może być. Nie otrzymałam odpowiedzi od radcy prawnego co 

zrobić w tej sytuacji. 

Popieram radną Gładysz i również uważam, że nie może tak być, aby jedna osoba 

wstrzymywała wszystkie prace na wsi. Pan Krawczyk nie był mieszkańcem Chotowa, później 

przemeldował się na czasowo i stał się mieszkańcem. Pan Krawczyk może być doradcą dla 

mieszkańców, ale nie może  występować i pisać pisma jednoosobowo w imieniu 

mieszkańców. Ludzie się denerwują. Uważam, że Urząd Gminy lub Rada Gminy powinna 

wystąpić o przedstawienie protokółu powstania tego komitetu. 

Przewodniczący Rady  - odczytał pismo informujące o zmianie w składzie Komitetu 

Społecznego.  

Byłem na zebraniu w Chotowie i mogę potwierdzić słowa pani sołtys i pani radnej. Obecni 

mieszkańcy na zebraniu apelowali do p.Krawczyka aby zaprzestał pisania pism. Mieszkańcy 

chcą aby w Chotowie coś się działo. 

Radna Witkowska -  może włożę palec w mrowisko. Mnie też nie podoba się, że 

zamontowano w dworku plastikowe okna jednopłatowe. To nie jest blok, ale dworek.  

Zakładając centralne ogrzewanie można było zostawić piece kaflowe. To kiedyś po wojnie, 
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ktoś niszczył  to co pozostało w dworach.  Może Krawczyk popada w skrajność, ale jego 

działanie wynika z miłości do tej wsi.  

Przewodniczący Rady – piece kaflowe zostały zlikwidowane po zamontowaniu centralnego 

ogrzewania na prośbę pani Dyrektor z uwagi na b.małe sale. Z tego co wiem, nie były to 

zabytkowe kafle. Podobnie o wymianę okien prosiła pani Dyrektor. Dworek nie wpisany do 

rejestru zabytków , jest wniosek o wpis 

Radna Gładysz -  o ile wiem to konserwator zabytków wydał pozwolenie na rozbiórkę 

pieców. Nie były zabytkiem , były niebezpieczne dla dzieci. 

Radna Witkowska – budynek ma wygląd dworku i te okna psują jego wygląd. Okna 

plastikowe, jednopłatowe absolutnie nie pasują do dworku. 

Przewodniczący Rady – zdecydujmy się czy w Chotowie ma być dworek czy szkoła. Pewne 

rzeczy, które obowiązywać będą w dworku, nie odpowiadają wymogom szkoły. 

Borykamy się  obecnie z iluś inwestycjami, brakuje nam środków finansowych. Budowane 

jest boisko w Chotowie i mamy zatrudnić archeologów do badania pozostałości na placu 

SKR. 

Radna Witkowska – nie znam się jakie mają być wymiary boiska. Czy nie można jednak 

dojść do konsensusu, że będzie boisko 90x45 m i zostawić pas zieleni . 

Przewodniczący Rady – boisko o takich wymiarach w Chotowie już istnieje. 

Wójt Gminy – radna mówi o rzeczach, które dzieją się w tej chwili.  Nie zna spraw 

wcześniejszych. W momencie kiedy  była dyskusja na temat czy mamy robić projekt 

dotyczący rewaloryzacji parku w Mokrsku i  w Chotowie wszyscy radni byli za. Padła 

propozycja wykonania projektu obiektu sportowego, dyskusja była  dość zaciekła. Do 

dyspozycji była działka SKR, później dokupiliśmy  działkę po zlewni mleka.  Gdy została 

zakupiona, była zgoda radnych aby obiekt sportowy zaprojektować.  Pozostała tylko kwestia 

jak projektować, czy na działkach, które posiadamy czy  jeszcze na działkach, które  

p.Krawczyk chciał nabyć  / sklep  GS/.Budynek został zakupiony za 50 tys.zł. Boisko zostało 

zaprojektowane w taki sposób aby uzyskać środki  zewnętrzne /unijne/. Jednym z wymogów 

jeśli chodzi o pozyskiwanie środków z RPO jest, aby boiska zachowywały wymiary zbliżone, 

które obowiązują w przepisach.  Pan Krawczyk podaje minimalne wymiary boiska, natomiast  

wymiar maksymalny  boiska wynosi 60 m szerokości. 

Zawsze można zawęzić szerokość boiska. Projekt powstał na maksymalnych wymiarach.  

W sprawie projektu boiska odbyły się 3 spotkania, byli radni, przedstawiciele Rady Sołeckiej, 

Komitetu Społecznego. Projekt Pio dość burzliwej dyskusji został przegłosowany , ale 

p.Krawczyk twierdzi, że nie i należy zrobić nowy projekt. 

Projekt został wykonany , zapłaciliśmy za niego. Zgodnie z tym co życzy sobie p.Krawczyk 

to cały czas powinien być zmieniany. Uważa też, że jest źle zrobiony. 

Była akceptacja projektu  przez osoby, które nad nim dyskutowały. Uzyskaliśmy prawomocne 

pozwolenie na budowę.  

Obecnie  niestety wniosku nie składamy, mamy zakupiony budynek, który zostanie rozebrany 

bo nie jest nam potrzebny. Biorąc pod uwagę możliwości budowania obecnie tego obiektu 

musimy  projekt, który mamy zmienić, czyli uzyskać pozwolenie zamienne obejmujące: 

- budowę boiska /na zgłoszenie/, 

- budowę małego boiska /na zgłoszenie/, 

- adaptację budynku na szatnie  - /pozwolenie na budowę, ponieważ jest zmiana sposobu jego 

użytkowania/. 

Obecnie obowiązuje nas projekt, który jest. Zadanie realizujemy zgodnie z projektem. 

Dotychczas p.Krawczyk twierdził, że zabytek  jest to część wystająca, obecnie rozszerzył na 

całość terenu. Okazuje się, że część odkryta  ruin znajduje się w płycie boiska.   

Jeśli chodzi o propozycje p.Krawczyka dot.boiska, to   również obejmowała ruiny. 

Na dzień dzisiejszy mamy: 
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-  prawomocne pozwolenie na budowę, 

- projekt rewaloryzacji parku który jest uzgodniony z konserwatorem zabytków. 

W wyniku uzgodnień z konserwatorem zabytków i archeologiem zaczęły się pewne problemy 

związane dodatkowymi kosztami. 

Płyta boiska nie będzie  kopana, a nawożona ponieważ ruiny muszą ocaleć zgodnie z decyzją    

konserwatora. Jest drożej. 

Jeśli chodzi o plac zabaw, pan Krawczyk  podnosi w różnych pismach , że nie powinien być 

w tym miejscu . Mamy zgłoszenie na budowę na plac zabaw w Krzyworzece, Komornikach i 

Ożarowie. Czekamy na zgodę konserwatora na plac zabaw w Chotowie, ucieka nam czas. Nie 

wiem kiedy ogłosimy przetarg i czy zdążymy pobudować place zabaw. 

Pani dyrektor zgłosiła, że trzeba założyć nowe drzwi w szkole  ponieważ stare są już 

zniszczone i nie zapewniają prawidłowego zabezpieczenia majątku w szkole. Można 

powiedzieć, że są „zabytkowe”. Można spróbować je odtworzyć ale kosztować będą 

kilkanaście tysięcy . Kto da nam na to pieniądze. Zwykłe drzwi kosztowałyby nas ok.500 zł. 

Piece kaflowe zostały pobudowane w latach 60-tych, nie są zabytkiem. Piece w szkole 

przeszkadzały, kopciły, trudno było napalić, stwarzały zagrożenie pożarowe.  Wymienione je  

na centralne ogrzewanie. Czy źle zrobiono dla szkoły. 

Światło. Jeżeli jest robiony nowy projekt dotyczący szkoły, to każdy projektant musi zwrócić 

uwagę na ilość metrów kwadratowych  przypadających na ucznia i na oświetlenie /ilość 

luksów/.  

Szkoła w Chotowie jest ciemna, położona w parku.  Pani Dyrektor zakładając pełne  okna  w   

szkole patrzy z punktu widzenia dobra dziecka.  

Na początku planowaliśmy, że renowacja Szkoły w Chotowie zamknie się kwotą  36 tysięcy 

złotych, a tylko same schody kosztowały 15 tys.zł.  W innej szkole za tą kwotę 

wyremontowalibyśmy 3 sale lekcyjne. 

Robiąc elewacje budynku musieliśmy zakupić inne  farby, kleje, które są droższe. Podobnie w 

środku sale nie mogą być pomalowane zwykła farbą jak w innych szkołach. Są droższe o 

ok.20%. Poza tym jest zalecenie p. konserwator, że musimy skuć wszystkie tynki gdzie jest 

lamperia i zrobić je na nowo.  

Kto da na to wszystko pieniądze? Czy  mamy w jakiś sposób szkołę w Chotowie unicestwić, 

bo  jest droga i nie będzie nas stać jej utrzymać. Może trzeba  podjąć decyzje i zamknąć 

szkołę a zrobić zabytkowy dworek, muzeum. 

Jest również b.istotna sprawa. Byli właściciele starają się o zwrot majątku. Na razie starają się 

o sam park. 

Pan Krawczyk ma swoją wizję i nie chce jej zmienić. Skarga  została przesłana przez 

Wojewodę i Rada musi ją rozpatrzyć. Gorzej jeśli  Nadzór Budowlany dopatrzy się jakiś 

nieprawidłowości i nałoży nam karę finansową. 

 W innych miejscowościach nie ma takich problemów, chociaż nie zawsze ludzie są 

zadowoleni. 

W Chotowie mieszkańcy czekali długo,  w tym roku został pobudowany chodnik, położony 

asfalt na drodze. Przydałoby się zagospodarować środek wsi. Staramy się to zrobić za marne 

pieniądze, gdyż takie tylko mamy. Może się uda, ale jeżeli  będą zalecenia od konserwatora, 

to wydamy 3 razy więcej pieniędzy. Remont szkoły kosztował nas ponad 60 tys.zł. 

Pani sołtys Czart – w Chotowie jest prawie 500 osób uprawnionych do głosowania, które są 

przeciwko jednej. Z kim więc się ma pan Wójt dogadywać. 

Radny Szaniec – Chotów wstrzymuje budowę placów  zabaw w innych miejscowościach w 

ramach „Radosnej szkoły”. Kiedy ruszy budowa? 

Nawiązując do wypowiedzi radnej Witkowskiej. Bardzo dobrze, ze zostały założone nowe 

okna w szkole. Gdybyśmy założyli okna jak życzyłby sobie konserwator zabytków, to  ich 
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założenie z pewnością kosztowałoby nas 3 razy więcej, a może i więcej. Nas nie stać jest na 

to. 

Jeśli chodzi o piece, to za stan bezpieczeństwa odpowiada pani Dyrektor. Pani dyrektor 

uznała, że są niepotrzebne , zagrażają bezpieczeństwu  dlatego zostały rozebrane. Jako 

dyrektor musi dostosować budynek do warunków jakie obowiązują w szkole. 

Radna Gładysz  - zastanawiam się, czy pod pismo, które przygotowaliśmy nie podpiąć 

protokołu z zebrania wiejskiego. Nie wiem czy Komitet Społeczny może być rozwiązany. 

Czy można w jakiś sposób  odsunąć z Komitetu osoby, które przeszkadzają . 

Jeśli chodzi o szkołę do sama bryła dworku jest zachowana. Pan Krawczyk nie zgadza się z 

kolorystyką budynku. Obiekt, który jest w rejestrze zabytków musi być biały. W Chotowie  

budynek stanowi szkoła. Nie jest kolor czerwony czy zielony , a tylko jasny. 

Byłam w zamku w Książu, gdzie jest centralne ogrzewanie, są kaloryfery. 

Wszystko musi wyglądać jak powinno, ale nie możemy dochodzić do skrajności, gdyż inaczej 

nie zrobimy nic. 

Nie wiem jaki znaleźć sposób, aby w Chotowie nie dochodziło to takich sytuacji. 

Radny Piśniak -  pan Krawczyk w piśmie podnosi, że odkopany relikt należy zabezpieczyć. 

Czy faktycznie było takie zalecenie konserwatora i co oznaczało. 

Wójt Gminy -  decyzji nie otrzymaliśmy od razu po badaniach archeologów. Dostaliśmy ją na 

przełomie roku 2010-2011. Zabezpieczenie ma polegać na ponownym jego zakryciu warstwą 

ziemi czy humusu. Część niższa ma być płaska, a część wyższa ma być zasypana wyżej. 

Został nawieziony piach, jak usiądzie  zostanie nawieziona ziemia i później można posiać 

trawę. 

 W Chotowie dotychczas nie wykonywaliśmy prac związanych z nawożeniem piachu. 

Zaczęliśmy piach  nawozić w momencie wejścia na plac budowy firmy p.Pluskoty. Piach 

musimy nawozić do rowu który znajduje się z boku oraz na płytę boiska aby ją podnieść. 

Zostanie wówczas przykryty relikt, o którym pisze p.Krawczyk. 

Radny Piśniak -  jeśli zachowane zostaną wszystkie zalecenia archeologa  zabezpieczając 

rzeczy historyczne, to wymiary boiska nie za dużo się zmienią  w stosunku do obecnego 

boiska. 

Podawanie tylko powierzchni boiska w metrach kwadratowych świadczy o niewiedzy  tej 

osoby.  Wymiar długościowy i szerokości   ma znaczenie jeśli chodzi o boisko. Pan Krawczyk 

nie ma wiedzy jakie powinno być boisko do gry w piłkę nożną. 

Jeśli skargi mają skutkować jakimiś karami, to wnioskuję aby 60 tys.zł pan Wójt przeznaczył 

na Mokrsko i będzie wówczas spokój. 

Radny Głąb -   Wszystko rozbija się o pieniądze, których nie mamy za dużo. Szukamy ich i 

przesuwamy  z jednego zadania na drugie. 

Czy jest decyzja konserwatora zabytków, że cały plac łącznie ze szkołą jest obiektem 

zabytkowym? Jeżeli nie jest, to uważam że jest to tylko czyjeś życzenie. 

Pan Wójt dobrze zaproponował, skoro ma być zabytek, to zrobić muzeum i zamknąć szkołę. 

Pieniądze od razu się znajdą na inne zadania.  

Wstrzymana  jest realizacja placów zabaw w ramach „Radosnej szkoły”. Czy wszystkie 

miejscowości które miały projekty, mają stracić ponieważ Chotów ma uwagi? 

Wójt Gminy – jeśli chodzi o obszar w Chotowie  to na 1 działce znajduje się remiza OSP. Nie 

podlega żadnemu nadzorowi konserwatora.  

Na drugiej działce znajduje się park. Szkoła i park nie są wpisane do rejestru zabytków. 

Znajdują się tylko w ewidencji gminnej jako obiekt, który może być zabytkiem, ale cokolwiek 

byśmy nie robili musi być uzgadniane z konserwatorem zabytków. 

Trzecia działka jest  po SKR , zlewni mleka  i sklepie GS,  konserwator nie miał żadnych 

uwag dopóki p.Krawczyk nie zaczął pisać, że na tym terenie znajduje się zabytek. Prace 
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archeologów i geologów są opisane i  przesłane do konserwatora. Gdyby  był to   obiekt o 

dużym znaczeniu to otrzymalibyśmy inną decyzje.  

Jest to rzecz ważna ale z punktu widzenia rozwoju gospodarczego, rozwoju danego miejsca i 

kosztów jest  utrwalana dla przyszłych pokoleń w sposób określony w decyzji konserwatora. 

Radna Gładysz -  nie możemy mówić, że zabieramy 60 tys.zł z Chotowa. Kwota została 

wywalczona i nie jedna osoba o tym decyduje, tylko mieszkańcy. Ja walczę z panią sołtys na 

sesji aby w Chotowie coś się działo.  Pan Wójt, pan Przewodniczący był na zebraniu w 

Chotowie, słyszeli jaka  jest opinia ludzi.  My jako radni jesteśmy od tego, aby w każdej 

miejscowości coś było zrobione.   Ja mogę różnie mówić, ale jeśli decyzja, która ma  być 

podjęta na sesji jest logiczna, precyzyjna i dobra dla całej gminy , to ją  podejmuję. 

Przewodniczący Rady – zamykam dyskusję w tym temacie i przekazuję skargę  Komisji 

Rewizyjnej celem  zbadania i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i przedstawienia 

stanowiska   Radzie Gminy odnośnie zarzutów postawionych p.Wójtowi. 

 

 

P u n k t  6 

 

Zamknięcie obrad  sesji 

 

 

Wójt Gminy  

- wczoraj otworzyliśmy oferty odnośnie budowy drogi na Jakus. Wpłynęły 2 oferty od firmy 

Poldruk i  firmy Larix. Firma Poldruk zaproponowała cenę 443 tys.zł. Dodając koszty 

nadzoru  inwestycja będzie kosztować nas  ok.450 tys. zł, czyli 15% taniej od kosztorysu 

głównego. 

Firma Larix złożyła ofertę na  kwotę ok.  460 tys.zł.  

Oszczędności na tej inwestycji wynoszą ok.70 tys.zł. 

Radna Gładysz -  na co zostaną przeznaczone oszczędności poprze targowe?  Wszystkie 

jednostki straży mają nowe samochody,  pozostał tylko Chotów.  

Wójt Gminy -   mamy niedoszacowane wydatki bieżące w niektórych działach. Czekamy na 

realizację „Radosnej szkoła”,która  jest inwestycją  istotna i dość dużą. 

Pozostaje jeszcze sprawa ośrodka zdrowia w Mokrsku. W dalszym ciągu projektant nie może 

uzgodnić projektu by móc realizować remont wewnątrz. 

- udało  nam się podpisać porozumienie z energetyką z PGE. Będziemy płacić taniej za 

energię w Urzędzie Gminy, jednostkach podległych. Zmniejszoną taryfę mają też jednostki 

OSP i LZS Chotów. Ceny mają się nie zmienić do czerwca  przyszłego roku.  

Są 2 ceny. Pierwsza dotyczy opłaty handlowej – za licznik. Udało się wynegocjować cenę 

niższą o 30%. Za energię cena jest niższa o 8%. Niższa taryfa obowiązywać będzie od 1 

czerwca. 

Przewodniczący Rady – stwierdził wyczerpanie się porządku obrad sesji podziękował 

wszystkim za udział i zamknął obrady XI sesji Rady Gminy Mokrsko. 

 

 

Na dzisiejszej sesji zostały podjęte następujące uchwały  stanowiące integralną część 

protokołu: 

 

Lp. Nr uchwały w sprawie: 

1. XI/63/11 Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokrsko na 

lata 2011-2018 

2. XI/64/11 Zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2011 
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Na powyższym protokół zakończono i podpisano.- 

 

 

Protokółowała:      Przewodniczący Rady Gminy 

 

Ewa Jędrzejak                  Grzegorz Majtyka 

 

 

 

 


