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P R O T O K Ó Ł  Nr XII/11 

 

z sesji Rady Gminy Mokrsko odbytej w dniu 2 września 2011r w sali konferencyjnej 

Urzędu Gminy Mokrsko pod przewodnictwem radnego Majtyki Grzegorza – 

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.Kmiecik Sabina 

6.Majtyka Grzegorz 

7.Mielczarek Marek 

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.Grześlak Grażyna 

2.Głąb Marcin 

 

Ponadto w sesji udział wzięli: 

1.Tomasz Kącki - Wójt Gminy 

2.Małgorzata Stanek - Sekretarz Gminy 

3.Renata Nagła - Skarbnik Gminy 

4.Jolanta Gardyan  – Kierownik GOPS w Mokrsku 

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

                                       w Urzędzie Gminy 

6.Łukasz Wolny -  inspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami 

7.Ciura Elżbieta - sołtys sołectwa Mątewki 

8.Komor Danuta - sołtys sołectwa Mokrsko I 

9.Szewczyk Adam -sołtys sołectwa Słupsko 

10.Wolna Genowefa - sołtys sołectwa Krzyworzeka II 

11.Rzeźnik Agata - sołtys sołectwa Brzeziny 

12.Ptak Grażyna - sołtys sołectwa Jasna Góra 

13.Juszczak Jolanta – sołtys sołectwa Ożarów 

14.Hull Krzysztof – Dyrektor Gimnazjum 

 

Ogółem w obradach XII sesji udział wzięło 27 osób. 
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Porządek obrad: 

 

 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.Ustalenie porządku obrad. 

3.Przyjęcie protokołu z X i XI sesji Rady Gminy 

4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

5.Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami 

6.Uchwalenie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

   uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mokrsko 

7.Zmiany w budżecie gminy na 2011 rok 

8.Podjęcie uchwał w sprawie: 

   a/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z    dotychczasowym  

       dzierżawcą 

    b/ udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wieluńskiego przy realizacji zadań w ramach 

        Inicjatyw Samorządowych /przebudowa drogi powiatowej  4510/ 

9.Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Mokrsko 

10.Interpelacje, zapytania i wolne wnioski 

11.Zamknięcie obrad   sesji . 

 

 

P u n k t  1 

 

Pan  Grzegorz Majtyka, Przewodniczący Rady – otworzył XII 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 XII sesji  Szanowni Radni otrzymali łącznie z 

zaproszeniem na sesję, nie mniej pozwolę sobie go odczytać: 

 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.Ustalenie porządku obrad. 

3.Przyjęcie protokołu z X i XI sesji Rady Gminy 

4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

5.Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami 

6.Uchwalenie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

   uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mokrsko 

7.Zmiany w budżecie gminy na 2011 rok 

8.Podjęcie uchwał w sprawie: 

   a/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z  dotychczasowym  

       dzierżawcą 

    b/ udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wieluńskiego przy realizacji zadań w ramach 

        Inicjatyw Samorządowych /przebudowa drogi powiatowej  4510/ 

9.Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Mokrsko 
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10.Interpelacje, zapytania i wolne wnioski 

11.Zamknięcie obrad   sesji . 

 

Następnie Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy do przedstawionego porządku sesji 

są uwagi.  
 
Porządek  obrad XII  sesji Rady Gminy został przyjęty bez zmian. 

 

 

P u n k t  3 

 

Przyjęcie protokołu z X i XI sesji Rady Gminy 

 

 

Protokół z X i XI sesji  był wyłożony na sali obrad przed sesją. Do protokołu nie wniesiono 

uwag, zostały przyjęte bez odczytywania. 

 

 

 

 

P u n k t   4 

 

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

 

Do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano radnych: Teresę Strózik, Kmiecik Sabinę 

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 /sprawozdanie w 

załączeniu/ 

Dyskusja: 

Radny Piśniak  

– jaki jest  realny czas wykonania kanalizacji na Korei? 

- jaka jest różnica pomiędzy kosztorysem a ofertą złożoną na drogę na Jankus? 

Wójt Gminy 

- kosztorys opiewał na kwotę 518 tys.zł, a złożona oferta była niższa o około 20%. Kwota 96 

tys.zł zaplanowana na tą drogę  przez Urząd Marszałkowski ma się nie zmienić. 

- w momencie opracowywania na nowo dokumentacji na kanalizację okazało się, że na Korei 

powstaje dużo nowych domów.  Zadanie uległo rozszerzeniu.  

Nie wszystkie sprawy związane z projektowaniem są łatwe  do zrealizowania jeżeli właściciel 

działki jest zagranicą. Projektant nie był w stanie uzgodnić wszystkiego w czasie. 
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Urząd Marszałkowski drugą poprawkę wniosku przysłał nam b.szybko. Najprawdopodobniej  

rozstrzygniecie konkursu nastąpi jeszcze przed wyborami. 

Wartość złożonego projektu na początku był oszacowany na  10 mln zł.  

Nie chcąc mieć problemów związanych z oczyszczalnią ścieków, kwotę 560 tys.zł która jest 

wykazana na przyszły rok nie została ujęta w tym projekcie.  

Cały projekt może uzyskać dofinansowanie:  ok. 3.140 tys.zł z PROW, plus odliczenie VAT i 

15% dotacji z WFOŚ /1.300 tys.zł/. 

Nasz wniosek jeśli chodzi o część finansową  /bez Korei i modernizacji oczyszczalni/ jest i 

tak duży ,  jest ponad kwotę, jaką możemy otrzymać.  

Na Koreę mogliśmy otrzymać zwrotu ok. 20 tys. zł z PROW. Obecnie możemy starać się o 

środki z WFOŚ . 

Chciałbym abyśmy zadania rozpisane w harmonogramie budowy kanalizacji w Gminie, tj 

czas wydawania środków finansowych utrzymać. Zgodnie z harmonogramem z roku 2011 

jest wykonywana kanalizacja w Ożarowie pod drogą. W roku 2012 miała być rozpoczęta 

modernizacja oczyszczalni ścieków i prace związane z budową kanalizacji na Korei, płatność 

w roku 2012-2013. 

W roku 2013-2014 miała być wykonywana kanalizacja w Krzyworzece. 

O środki na budowę kanalizacji na Korei i na modernizację oczyszczalni ścieków musimy z 

wrócić się  do  WFOŚ / pożyczka/. Zatwierdzenie projektu na ZUD i uzyskanie pozwolenia 

na budowę powinno być w ciągu miesiąca. 

Jeżeli byśmy we wniosku  budowę kanalizacji na Korei nasz wniosek mógłby być odrzucony 

całkowicie. 

Radna Gładysz – co z projektem „Radosna Szkoła”, czy Chotów jest zaakceptowany przez 

Konserwatora zabytków. 

Przewodniczący Rady – do 8 września br jest termin składania ofert. 

Radny Pietras – nic pan Wójt w sprawozdaniu nie wspomniał o udziale kapeli z Ożarowie, że 

reprezentowała Gminę i Powiat zagranicą /w Niemczech/ 

Wójt Gminy –  kapela reprezentowała powiat wieluński w czasie wizyty w Niemczech. Z 

wizytą byli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Wieluniu. 

Radna Kmiecik – w kapelą z Ożarowa  były również osoby ze Słupska tj.pan Janas i 

p.Książek. 

Radny Braliński – kiedy powstanie wiata na Motylu /na działce po Bednarku/. Przed zimą 

dobrze byłoby zasiać trawę.? 

Wójt Gminy  jest problem w Starostwie aby wiatę postawić na zgłoszenie . Nie mamy zgody 

na postawienie wiaty takiej jak chcemy. 

Altana jest wykonywana. Starostwo postawiło pewne warunki, które zmieniają wizję wiaty, 

tj.lokalizacji i jej kształtu. 

 

Więcej uwag i zapytań do sprawozdania nie było. 

Rada Gminy informację o działalności Wójta pomiędzy sesjami przyjęła do 
akceptującej wiadomości. 
 
 

P u n k t  6 
 

Uchwalenie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  

dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mokrsko 

 

Głos zabrała pani Jolanta Gardyan – Kierownik GOPS. 
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Obecnie wnioski o stypendia są przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. 

Opracowany został nowy regulamin przydzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów. W poprzednim regulaminie  był zapis, który nie pozwalał 

pracownikom GOPS-u  przydzielania pomocy. Uchwałą Rady Gminy  z marca br  Kierownik 

GOPS został upoważniony do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania 

świadczeń o charakterze socjalnym. 

Do uchwały jaka została wysłana radnym łącznie z zaproszeniem na sesję, wniesiono zostały 

jeszcze poprawki przez radcę prawnego. Dotyczyły one paragrafu 4 ust.4 uchwały. Dzisiaj 

rozdany został nowy projekt uchwały. /treść paragrafu 4  po zmianach została odczytana/ 

Wnioski o stypendia są przyjmowane do 15 września br podobnie jak wnioski o zasiłek 

rodzinny. Stypendia wypłacane są na koniec roku tj. w c-u grudniu i w czerwcu na koniec 

roku szkolnego. 

Dyskusja: 

Radna Witkowska  - jakie dokumenty są wymagane do stypendium 

Pani Kierownik GOPS– zaświadczenie o dochodach. Dokumenty są takie same jakie 

obowiązywały poprzednio tj. zaświadczenie o dochodach w m-ca poprzedzającego złożenie 

wniosku. Są to dokumenty takie jak o zasiłek rodzinny. 

 

Więcej zapytań nie było. Przewodniczący Rady poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o 

przedstawienie projektu uchwały. 

 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XII/65/11 w sprawie regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 
na terenie Gminy Mokrsko. 
 

 
 

P u n k t  7 

 

Zmiany w budżecie gminy na 2011 rok 

 

Głos zabrała pani Renata Nagła – Skarbnik Gminy 

Zmiany w budżecie gminy przygotowane na dzisiejszą sesję dotyczą zwiększenia kwoty 

planowanych dochodów i w ślad za tym również kwoty wydatków oraz zmiany w planie 

wydatków. 

Po stronie wydatków kwoty zwiększenia dotyczą oprócz decyzji Wojewody na 

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w wysokości 2.385 zł oraz 13.090 zł jako 

dotacja celowa na bieżącą działalność ŚDS dla osób z zaburzeniami psychicznymi,  

wykonania ponadplanowych dochodów , a w szczególności wydatków w poszczególnych 

działach. 

DOCHODY: 

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

zwiększa się dochody z tytułu odsetek o 500 zł 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 

Zwiększa się również dochody z tytułu odsetek o 1300 zł 

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

Zwiększa się dochody o 2.700 zł,  z czego 2.400 zł jest to podatek od spadków i darowizn i 

300 zł  jest to zwrot kosztów  upomnienia.   

Dział 852 – Pomoc społeczna 
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Zwiększa się  dochody o 7.885  zł, w tym  5.500 zł jest to zwrot z tytułu zasiłków rodzinnych 

za lata 2008-2009 z należnymi odsetkami /4.500 zł zwrot zasiłków, 1000 zł odsetki/.  

Zwiększa się również dotacje celowe o 2.385 zł na zadania bieżące , na  wypłatę zasiłków 

okresowych. 

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona wód 

Zwiększa się dochody o 200 zł. Jest to kwota odsetek 

Łącznie dochody bieżące zwiększa się o 12.885 zł. Natomiast dochody bieżące 

zlecone zwiększa się o kwotę 13.090 zł.  Jest to dotacja celowa na ŚDS. 

W sumie dochody zwiększa się o 25.975 zł. 

WYDATKI 

W ślad za zwiększonymi dochodami zwiększa się również  o tą samą kwotę plan wydatków. 

Jednocześnie dokonuje się przeniesień w planie wydatków, które dotyczą przede wszystkim 

opłacenia składek ubezpieczeniowych. Musieliśmy zapłacić składkę za cały rok od majątku 

gminy i od osób /strażaków, obrony cywilnej/ 

Przeniesienia  w niektórych działach są niewielkie, ale jest taka potrzeba. 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

Zmniejsza się 2 tys.zł. Była zaplanowana kwota 13.200 zł. Aktualna kwota wynosi 11.200 zł 

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

Zwiększa się wydatki o 8.000 zł. w rozdziale 40002 - Dostarczanie wody. 

Dział 600- transport i łączność 

Zmniejsza się o 4000 zł i jednocześnie zwiększa się o 5000 zł. W sumie zwiększa się 1000 zł. 

Dział 630 Turystyka 

Zwiększa się wydatki o 1000 zł , ponieważ zabrakło środków na realizację projektu 

zagranicznego. 

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa 

Zwiększa się wydatki o 10.000 zł. Dotyczy to różnych opłat i składek. 

Dział 710 Działalność usługowa 

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego o 28 tys.zł 

na rzecz Pozostałej  działalności o 10.000 zł . Jest to kwota umowy zlecenia  radcy prawnego 

i  pana który obsługuje Urzad Gminy i jednostki w zakresie bhp. 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Zmniejsza się i zwiększa się  o 400O zł na rzecz różnych opłat i składek 

Dział 801 – Oświata i Wychowanie 

Zwiększa się wydatki o 2000 zł. Jest to kwota jeszcze niewystarczająca do końca roku. Jeżeli 

uzyskamy w późniejszym okresie dochody bieżące  ponadplanowe  należy ten dział jeszcze 

dofinansować. 

Dział 851 Ochrona zdrowia 

w rozdziale 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się i zwiększa wydatki o 2100 

zł. tj. zmniejsza się wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych, a zwiększa się środki 

na szkolenia sprzedawców alkoholu z terenu gminy Mokrsko. 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

Zwiększa się wydatki ogółem o 7.885 zł, z czego: 5.500 zł są to zwroty zasiłków wraz z 

odsetkami, 2385 zł są to wydatki na zasiłki okresowe. 

W dziale 854  - Edukacyjna opieka wychowawcza 

dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia , dotyczy to wyprawki szkolnej, która była 

sklasyfikowane jako stypendia, a musi być sklasyfikowana jako inne formy pomocy dla 

uczniów 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia o 5000 zł. 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
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W rozdziale 92109 –Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, dokonuje się zwiększenia i 

zmniejszenia o 500 zł w zakresie wydatków bieżących. 

Dział 926 – Kultura fizyczna 

Zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale  obiekty sportowe o 3.000 zł. 

  W zakresie zadań zleconych  w rozdziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się 

wydatki w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia o 13.090 zł tj o kwotę dotacji. 

W sumie wydatki zwiększa się o kwotę dochodów tj.25.975 zł. 

 

  Dodatkiem do uchwały jest załącznik „Dotacje udzielone w 2011r z budżetu 

podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” . Ten załącznik nie 

dotyczy zmian  dzisiejszej sesji, a zmian jakie były na poprzedniej sesji, na której 

zmniejszaliśmy o 75 tys.żł dotacje dla powiatu na drogę, a nie dokonaliśmy zmiany tego 

załącznika.  

 

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

przedstawienie projektu uchwały. 

 

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XII/66/11 w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2011r. 
 

 

 

 

P u n k  t  8 

 

Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

 

a/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z    dotychczasowym  

    dzierżawcą 

 

Głos zabrał Łukasz Wolny – inspektor ds. rolnictwa i gospodarki gruntami w Urzędzie Gminy 

We wrześniu br  upływa termin  umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Gminą a panem 

Lucjanem Preś dotyczącej części działki Nr 1267/1 położonej w Mokrsku /staw nr 3 w parku 

najbardziej oddalony od drogi/. Pan Preś zwrócił się z pismem o zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy. Zgodnie z art.18 ust.2 pkt.9a ustawy o samorządzie gminnym do właściwości rady 

gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy. Po umowie zawartej 

na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta 

sama nieruchomość. 

 

Uwag nie było, Przewodniczący Rady poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o 

przedstawienie projektu uchwały. 

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XII/67/11 w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą. 

 

 

b/ udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wieluńskiego przy realizacji zadań w 

ramach     Inicjatyw Samorządowych /przebudowa drogi powiatowej  4510/ 
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Głos zabrał pan Tadeusz Kik – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska w UG. 

Powiat Wieluński planuje przebudowę drogi powiatowej nr 4510E Wieluń-Skomlin-

Bolesławiec na odcinku Krzyworzeka-Mokrsko na długości 1,861 km., etap I, która będzie 

realizowana w roku 2012. Jest to odcinek od końca obecnego chodnika  Mokrsko-Kolonia do 

szkoły w Krzyworzece. Przebudowa będzie polegała na wykonaniu nowej nawierzchni 

asfaltowej oraz budowie chodnika po stronie południowej. Zadanie będzie realizowane w 

ramach wieloletniego programu  pn.”Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-

2015” tzw. schetynówek. 

Pomoc Gminy udzielona w formie dotacji celowej wynosiłaby 35% łącznego kosztu 

inwestycji. Całkowity koszt zadania wynosi 3.624.625,85 zł, w tym  udział Gminy-  

1.268.633,05 zł, udział Powiatu - 1.268.633,05 zł, udział Urzędu Wojewódzkiego -  30% tj. 

1.087.399,75 zł. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy i zasady rozliczeń zostaną 

określone  w umowie zawartej pomiędzy Gminą a Powiatem Wieluńskim. 

Dyskusja: 

Przewodniczący Rady – temat był szeroko omawiany na komisjach. 

Radny Piśniak – czy na pewno Powiat otrzyma pieniądze  na przebudowę tej drogi? 

Wójt Gminy -  budowę dróg w ramach „schetynówek” podtrzymano,  program był trzyletni. 

Na ten rok przeznaczono najmniejszą  kwotę jeśli  chodzi o dofinansowanie. Na drogi 

powiatowe w województwie łódzkim przypada tylko 12 mln zł, wcześniej była kwota 60 mln 

zł. Zmieniły się też zasady dofinansowania.  Dofinansowanie wynosi tylko 30% kosztów 

zadania. Wnioski są oceniane w ramach konkursu, musi otrzymać w rankingu dużą liczbę 

punktów. Pod uwagę będzie między innymi brane co w tej drodze jest zaprojektowane. 

Na tym odcinku zaprojektowana jest ścieżka rowerowa, zabezpieczenia itd. Jest to jedna z 

dróg powiatowych  o największym obciążeniu jeśli chodzi o ruch. Ma szansę 

zakwalifikowania się. Do 3 mln zł można otrzymać dofinansowanie. Na pewno nie będzie to 

jedyny wniosek jaki będzie złożony. Czy przejdzie, dziś trudno powiedzieć. 

Wniosek może nie przejść, ale znaleźć się na liście rezerwowej. Jeżeli będą jakieś 

oszczędności,  droga może wejść do realizacji jako następna. 

Zanim wniosek zostanie zaakceptowany  trochę czasu upłynie. Aby złożyć wniosek trzeba 

podjąć działania związane z legislacją / podjąć niezbędne  uchwały/. 

Do dnia 15 listopada środki są wirtualne. 

Pan Szewczyk Adam, sołtys sołectwa Słupsko. 

Pomoc Gminy jest  duża, pieniądze są ogromne. Za te pieniądze wszystkie drogi szutrowe w 

Gminie Mokrsko można  by  wybudować. Ta droga nie jest jeszcze taka zła.  

Gmina jest po to, aby służyć mieszkańcom, a nie Powiatowi. Powiat chce od nas ogromne 

środki. Moim zdaniem inna powinna być polityka Gminy, inne inwestycje powinny być 

przeprowadzane. Ja nie mogę się doprosić 60 tys.zł na opracowanie projektu na drogę a dziś 

ok.1,5 mlzł dajemy lekką ręką na drogę powiatową. 

Powiat powinien pomyśleć nad innymi rozwiązaniami jak np. wybudować obwodnicę 

Wielunia, a nie wyciągać rękę do Gmin. Gdyby powstała obwodnica na pewno byłoby lepsze 

rozwiązanie, nie byłoby korków na drogach. 

Wójt Gminy – Powiat nie wybuduje obwodnicy. Jest to zadanie  Generalnej Dyrekcji Dróg i 

Autostrat. 

Radna Strózik – wiem, że nasze drogi gminne wymagają remontu. W moim sołectwie jest 

podobna droga jak w sołectwie Słupsko. 

Nie chodzi może o samą drogę ale o wybudowanie chodnika.  Tą drogą dojeżdżają 

mieszkańcy do lekarza, do Urzędu Gminy. Jadąc  po tej drodze rowem, gdy jedzie samochód , 

to strach czy nie zmiecie rowerzysty pod auto.  Przy przebudowie tej drogi będzie 
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wybudowany chodnik, powstanie ścieżka rowerowa. Część dzieci do szkoły dojeżdża 

rowerami będzie bezpieczniej. 

Radny Pietras –  na pewno przebudowa  drogi jest konieczna, ale czy Gmina wytrzyma takie 

obciążenie finansowe, biorąc pod uwagę zadłużenie? 

Wójt Gminy – rozpatrywaliśmy ten aspekt. Inaczej takiej uchwały nie wprowadzilibyśmy pod 

obrady sesji. Nie możemy jednak myśleć o innych drogach. Nieprawdą jest też, że za kwotę 

1.300 tys.zł wybudujemy drogi w gminie. Na pewno inne inwestycje drogowe nie będą 

realizowane. 

Radny Mielczarek – w pełni popieram radną Strózik. Tak jak powiedziała radna, nie chodzi o 

drogę ale o budowę chodnika i bezpieczeństwo mieszkańców. 

Chciałem przypomnieć, że w tym roku została wykonana podobna droga w Chotowie. Nikt 

nie oponował wówczas, że  budowana jest droga. 

Jeśli chodzi o drogę powiatową, to  droga 4510 jest o największym natężeniu ruchu. W pełni 

popieram radną Strózik i jestem za budową tej drogi. 

Wójt Gminy – w trakcie rozmów dotyczących przebudowy drogi 4510E, Powiat starał się 

przekonać nie tylko naszą Gminę ale również  Skomlin.  

Gmina Skomlin przeznacza mniejszą kwotę, ok.400 tys.zł. i adekwatnie do tej kwoty 

określony jest zakres robót. 

Jeśli dzisiaj nie podejmiemy takiej uchwały, to Powiat inwestował będzie tam, gdzie uda im 

się pozyskać środki, które pomogą im zrealizować zadanie. Są  Gminy, które dają nawet 90% 

dofinansowania dla  Powiatu aby wybudowano chodnik przy ruchliwych drogach np.Gmina 

Biała. Gdyby nie zmieniły się zasady finansowania kwota byłaby mniejsza. 

W przypadku budowy tej drogi będziemy musieli zweryfikować przetarg dotyczący budowy 

kanalizacji. Musi być wybudowana w Krzyworzece kanalizacja sanitarna na odcinku drogi 

powiatowej.  Poza tym  ma być budowany gazociąg i może być tak, że droga wybudowana 

zostanie zniszczona jak w Wieluniu. W większości projekt gazociągu jest tak wykonany aby 

nie było kolizji. Są jednak miejsca gdzie kolizja jest. 

Radna Gładysz – nie należy rezygnować z pieniędzy jakie daje Powiat i Urząd 

Marszałkowski. Na pewno nie wszyscy z tej drogi korzystają, ale ruch na drodze jest 

ogromny.  Jest to jedyna okazja, aby tą drogę poprawić.  

Popieram również p.sołtysa ze Słupka, ponieważ na Mamzerówce jest dość gęsta zabudowa. 

Musimy pamiętać aby w przyszłym roku wygospodarować środki na ten projekt.  

Wójt Gminy – jeśli chodzi o projekt na drogę Słupsko-Mamzerówka, firma zgodziła się że 

jeżeli przejmiemy na siebie koszty związane z podziałem działek, to zacznie prace 

projektowe. 

Radny Braliński – po co na komisjach dyskutowaliśmy, na które drogi mają być 

opracowywane projekty? Ja nie widzę realizacji projektów w przyszłych latach. Wiem, że w 

szkole w Mokrsku potrzebna jest zmiana dachu, termomodernizacja budynków ośrodka 

zdrowia itd. Gdzie jednak są małe miejscowości?  

Ja też chciałbym jeździć po lepszej drodze. Cały czas zapominamy, że ludzie z mniejszych 

miejscowości też jeżdżą drogami. Nie ma u nich innych inwestycji, nie ma remiz, parków, ale 

są drogi i chcą by były dobre. Kiedy mieszkańcy sołectwa Motyl doczekają się wreszcie 

dobrej drogi. 

Z wypowiedzi pana Wójta wynika, że przez 2 lata nie będą realizowane żadne inne inwestycje 

poza tymi, które są ujęte w budżecie. 

Wójt Gminy – na dzień obecny nie jesteśmy w stanie nawet wygospodarować środków na 

projekt drogi na Mamzerówkę. 

Kwestia wykonania projektu to jedna sprawa, a druga jego realizacja. Projekt na drogę na 

Jankus czekał 5 lat na jego zrealizowanie. 
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Osobiście uważam, że warto  mieć jakiś projekt drogowy na nasze drogi gminne gdy pojawią 

się jakieś środki zewnętrzne. 

Jeżeli powiat ma chęć zainwestowania własnych środków na zadanie realizowane na terenie 

naszej Gminy, warto z tego skorzystać, ponieważ później taka okazja może się nie pojawić. 

Jest to kwestia wyboru gorszego zła. 

Radna Gładysz – powinniśmy mieć również na uwadze, że nasza Gmina nie jest w ogóle 

skanalizowana.  Drogi powinniśmy robić tam, gdzie nie pójdzie kanalizacja by nie psuć 

później nawierzchni. 

Radny Szaniec – Jeśli my nie podejmiemy uchwały o pomocy dla Powiatu, to Powiat może  

odstąpić od realizacji zadania na naszym terenie. 

Większość z nas  korzysta z drogi 4510. Nie życzę aby ktoś z nas miał kolizję drogową, a 

zwłaszcza z pieszym. Szczególnie niebezpiecznie jest zimą. Jeżeli zostanie wybudowany 

chodnik będzie bezpieczniej. 

Pani Ptak, sołtys sołectwa Jasna Góra -  chciałabym się zapytać co z drogą na  Orzechowcu. 

Chodziłam i zbierałam zgody mieszkańców na poszerzenie drogi i co dalej. 

Wójt Gminy  - Tą drogę mamy na uwadze. Staramy się pewne sprawy wyjaśnić np.granic. 

Robimy rozeznanie jak najlepiej byłoby zadanie wykonać. Są pewne deklaracje mieszkańców 

i do tego dostosowujemy swoje działanie. Warto przygotować się wcześniej,  ponieważ mogą 

pojawić się jakieś możliwości finansowe. Być może są rozbudzone wówczas nadzieje 

mieszkańców. 

Na komisjach była dyskutowana kolejność wykonywania projektów na drogi. Ta droga nie 

była wzięta pod uwagę. 

Wszystkie drogi warto byłoby w gminie wykonać. Droga na Orzechowcu wymaga 

poszerzenia i na pewno nie będzie tania. Poza tym  miejscowość jest ujęta w aglomeracji i 

dobrze byłoby wzdłuż pasa drogowego, jak najbliżej pobudować kanalizację. 

Spraw, które należy w gminie wykonać jest bardzo dużo, ich realizacja  zależy od 

posiadanych środków. 

Kiedyś wspominałem , że w ramach Związku Gmin ma być przygotowany projekt dotyczący 

mapy drogowej. W tej mapie drogowej chcemy uwzględnić nie tylko drogi ale również 

kanalizację sanitarną i deszczową. Przedsięwzięcie to jest możliwe do realizacji dopiero po 

roku 2014. Aby móc realizować jakieś zadania potrzebne są nam  pieniądze jako wkład 

własny, a niestety nie mamy ich dużo.  

Radny Pietras – czy  1.300 tys.zł jako pomoc dla powiatu podparte będzie kredytem, czy będą 

to własne środki budżetowe. 

Wójt Gminy – na to zadanie zostanie zaciągnięty kredyt. Jeśli chodzi o pozostałe  to: 

- zadanie dotyczące termomodernizacji budynków komunalnych będzie dofinansowana z 

NFOŚ, 

- Droga na Kowale będzie  dofinansowana  ramach RPO. Po zrealizowaniu zadania 

otrzymujemy zwrot środków /80%/, 

- Na budowę kanalizacji zostanie złożony wniosek o pożyczkę. Na rok 2012 zakres prac jest 

mały , do wydania mamy ok.500 tys.zł. 

Zadania, które mamy wpisane w budżet są dość dobrze zbilansowane, ale nie powinniśmy  

wydać dużo więcej środków ponieważ przekroczymy wskaźnik zadłużenia. 

 

Więcej głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący poprosił Komisje Uchwał i Wniosków o 

przedstawienie projektu uchwały. 

 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XII/68/11 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Wieluńskiego na realizację zadania pn.”Przebudowa drogi 
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asfaltowej Nr 4510E Wieluń-Skomlin-Bolesławiec odc.Krzyworzeka-Mokrsko od km 
5+210 do km 7+071 o dł.1.861 km etap I 
 

 

 

P u n k t  9 

 

 

Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Mokrsko 

 

Przewodniczący Rady Gminy – na sesji w dniu 2 sierpnia br, Rada Gminy zapoznała się ze 

skargą p.Krawczyka i przekazała ją do Komisji Rewizyjnej celem przeprowadzenia 

postępowania wyjaśniającego, zbadania zasadności wniesionych zarzutów na działalność 

Wójta Gminy. 

W związku z tym proszę Komisję o przedstawienie opinii. 

Radna Strózik, Sekretarz Komisji Rewizyjnej  - przedstawiła opinię Komisji / w załączeniu/ . 

Ponadto zapoznała radnych z opiniami radców prawych  odnośnie uwarunkowań prawnych 

dotyczących Społecznego komitetu rewitalizacji parku i budowy wielofunkcyjnego obiektu 

sportowego w miejscowości Chotów./o  wydanie opinii wnioskowała Komisja/ 

Dyskusja: 

Radna Gładysz -  na posiedzeniu komisji Rewizyjnej padł pomysł, że najlepiej byłoby ten 

komitet rozwiązać . Z przedstawionych opinii wynika, że  komitet nie istnieje i pan Krawczyk 

nie powinien występować w jego imieniu. Jako mieszkaniec może występować z pismami do  

organów administracji, nie ma możliwości aby mu tego zakazać. 

Pani Stanek, Sekretarz Gminy – jest dwóch radców i 2 różne opinie. Wg opinii jednego z 

radców, wolność tworzenia i działania ruchów obywatelskich , innych dobrowolnych 

zrzeszeń gwarantuje art.12 Konstytucji. 

Radna Gładysz – czy my jako Rada mamy możliwość rozwiązania społecznego komitetu? 

Przewodniczący Rady -  zgodnie z opinią radcy, uchwała 1983r, na którą powołuje się pan 

Krawczyk nie obowiązuje, wygasła. 

Radna Gładysz -  najgorsze jest to, że pan Krawczyk pisze pisma do organów 

administracyjnych jako Społeczny Komitet. 

Uważam, że powinniśmy realizować zadania. Z p. Krawczykiem nie można dojść do 

porozumienia, zawsze będzie coś  zrobione nie po jego myśli. 

Radny Szaniec -  czy prawdą jest, że byli właściciele starają się o zwrot nieruchomości gdzie 

jest szkoła. Czy uregulowana jest sprawa własności związana z parkiem i budynkiem? 

Wójt Gminy -  sprawa dotycząca spadkobierców byłych właścicieli majątku toczy się dalej. 

Udało im się odzyskać obszary przemysłowe, gdzie była cegielnia. Teraz starają się o zwrot 

części majątku czyli działki na której znajduje się szkoła. Jednym z argumentów, których 

używamy w ramach obrony jest to, że jesteśmy zgodnie z księgą wieczystą właścicielem 

gruntu oraz miejsce  służy celem społecznym /jest  szkoła/. 

Starania spadkobierców o zwrot majątku trwają już wiele lat. 

Radna Gładysz – szkołą interesują się  ludzie z zewnątrz. Mówią, że budynek jest zadbany, 

jest piękny park. 

W Chotowie odbyło się zebranie mieszkańców, którzy wyrazili opinię, że chcą aby w 

Chotowie coś się działo i zmieniało na lepsze. Pan Krawczyk był na tym zebraniu, ale głosy 

mieszkańców do niego  docierają. 

Ja uważam, że opinia prawna mówi nam o tym, że mamy realizować zadania, które sobie 

nakreśliliśmy. Społeczny Komitet Rewitalizacji parku nie jest to twór prawny, do którego my 

jako Rada i pan Wójt mamy się odnosić. 
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Mieszkańcy nie chcą aby pan Krawczyk ingerował w  sprawy, które realizowane w Chotowie. 

 

Więcej głosów w dyskusji nie było. Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła projekt 

uchwały. 

 

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr  XII/69/11 w sprawie rozpatrzenia 
skargi na działalność Wójta Gminy Mokrsko. 

 

 

 

P u n k t  10 

 

 

Interpelacje, zapytania i wolne wnioski  

 

Pan Hull Krzysztof – Dyrektor ZSiP w Mokrsku 

Chciałam zasygnalizować problem dość istotny i  poważny a dotyczący uczniów 

niepełnosprawnych. Sprawa wróciła po kilku latach. W Zespole Szkół w Mokrsku obecnie 

jest 2 uczniów niepełnosprawnych. Była informacja, że jest schodołaz, który pomoże 

dzieciom w przemieszczaniu się z parteru na piętro. We wtorek pracownicy GOPS przywieźli 

schodołaz do szkoły. Była mama dziecka p.Urbaniak z Ożarowa i okazało się, że schodołaz 

nie nadaje się, aby wjeżdżać nim na pierwsze piętro. Może można wjechać nim po 3-4 

schodach, ale na pierwsze piętro jest już wielki problem wjechać, nie mówiąc o zjechaniu na 

dół. Mama dziecka stwierdziła, że nie zgadza się na to, aby syn na tym wózku wjeżdżał czy 

zjeżdżał. Schodołaz który jest, jest ciężki i nie stabilny. Ucznia i tak  trzeba przenosić  na 

wózek kołowy. Przy takim ruchu komunikacyjnym jak jest w szkole, tym wózkiem 

niemożliwe jest wożenie  dziecka. 

Naszym obowiązkiem jest zapewnienie dzieciom dostępu do nauki.  

Nowy schodołaz moim zdaniem musi być zakupiony,  powinien spełniać określone normy. 

Nie może to być schodowa z demobilu. Najlepiej byłoby zakupić  gąsiennicowy. Są dwa 

rodzaje , tj. który wozi tylko po schodach i taki który oprócz tego jeździ po równiej 

powierzchni. Na pewno byłby to zakup nie na rok czy 2 lata. 

Przeglądałem wcześniej oferty  i  wówczas koszt zakupu schodołazu gąsiennicowego opiewał 

na kwotę ok.15 – 18 tys.zł. 

Nie wiem, czy obecny schodołaz ma atest czy jest. Jest na sesji  p Kierownik GOPS, która w 

tej sprawie się wypowie. Pracownicy GOPS-u byli w szkole i też mieli problem z jego 

uruchomieniem. 

Zdaję sobie sprawę, że muszą znaleźć się dodatkowe środki w budżecie. Sprawa jest jednak 

b.ważna i musimy ten problem rozwiązać. 

Na dzień dzisiejszy zobowiązałem nauczycieli,  aby tego ucznia wnosili na piętro i później 

znosili. Nie mogą to robić uczniowie. Poza tym nikt nie może dać gwarancji , że nauczyciel 

się też nie potknie i dziecko upadnie. 

Przewodniczący  Rady– Kiedy był zakupiony schodołaz, który jest  i czy był użytkowany? 

Pani Kierownik GOPS –  Schodołaz zakupiony był 2 lata temu. Był testowany przez 

pracowników GOPS gdy był przywieziony.  

Pan, który go przywiózł pokazywał jak się go obsługuje. Cenowo był atrakcyjny. Wydaje mi 

się , że jego obsługa wymaga pewnej wprawy. Osoba musi być dość silna. Pracownicy 

GOPS-u nie testowali sprzętu na osobie, ponieważ się bali. Osoby niepełnosprawne mają 

ruchy nieskoordynowane i jest jeszcze trudniej. Musiałaby być wyszkolona 1-2 osoby do 

obsługi wózka.  
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Jeżeli osoba niepełnosprawna przychodzi załatwiać sprawę wGOPS-ie,  pracownicy schodzą 

na dół do ośrodka lub dojeżdżają na miejsce. 

Przewodniczący Rady – proszę aby p.Skarbnik i pan Wójt przedstawili nam propozycje  w 

tym zakresie. 

Wójt Gminy – proponuję aby pan dyrektor zebrał oferty rozeznał się czy można pozyskać 

jakieś środki na zakup sprzętu z PEFRON-u lub innych instytucji? 

Dyrektor Hull -  być może na dzień dzisiejszy zmieniły się przepisy, ale  wcześniej 

dofinansowanie było, jeżeli w danej placówce było co najmniej 5 osób niepełnosprawnych. 

Pani Kierownik GOPS – wcześniej były programy, z których można było pozyskać 

dofinansowanie do zakupu sprzętu przez osoby prywatne. Jeśli chodzi o placówki oświatowe , 

to musiała być większa ilość dzieci niepełnosprawnych. 

Obecnie środki PEFRON-u nie są już tak duże. Trzeba jednak cały czas śledzić czy nie 

pojawią się jakieś możliwości.  

Radny Braliński – ile kosztował ten schodołaz?. 

Pani Gardyan – nas kosztował sprzęt 3 tys.zł., ponieważ tysiąc złotych mieliśmy 

dofinansowania. 

Wójt Gminy – są firmy, które zajmują się sprowadzeniem sprzętu używanego  z zagranicy. W 

tym wypadku było to Stowarzyszenie to Walki z Kalectwem p.Gaciaka.  

Cena sprzętu była atrakcyjna. Nie był to jednak sprzęt  z najwyższej półki jeśli chodzi o klasę. 

Przewodniczący Rady -  sprawa musi być rozwiązana. Radni zapoznali się z problemem. Pan 

Dyrektor, pan Wójt,  p.Kierownik GOPS-u i p.Skarbnik wspólnie zastanowią się nad 

tematem.  

Dyrektor Hull – proponowałbym również zastanowić się, czy nie lepszym rozwiązaniem 

byłoby pobudowanie windy zewnętrznej w takiej dużej placówce, jaką jest Zespół Szkół i 

Przedszkola w Mokrsku.  

 

Ponieważ  radni otrzymali odpowiedzi na  interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji 

zrezygnowano z ich odczytywania. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił pismo mieszkańców Komornik  Kolonia Granice  w 

sprawie opracowania projektu na budowę drogi asfaltowej Komorniki-Granice o dł.700 mb.  

Następnie podziękował wszystkim za pomoc w organizacji  oraz udział w dożynkach 

gminnych. Podziękował sołtysom za wykonanie wieńców  dożynkowych, wyraził żal ,że nie 

było wieńców z Komornik i  Chotowa 

Radna Gładysz – zgłosiła propozycję organizacji dożynek gminnych w przyszłym roku w 

Chotowie. Jednocześnie prosiła o zakończenie budowy boiska w Chotowie. 

Przewodniczący Rady – zadeklarował  zrobienie dożynek w przyszłym roku w Ożarowie. 

Radny Pietras – zwrócił się z prośbą do Wójta Gminy o naprawę 100 mb drogi do szkoły, 

ponieważ  nawierzchnia asfaltowa się rozsypała. 

Radny Mielczarek  

- w imieniu mieszkańców zgłosił wniosek o utrzymanie porządku wokół obeliska 

znajdującego się na cmentarzu cholerycznym w Mokrsku, upamiętniającego poległych na 

terenie gminy żołnierzy, którzy  walczyli  w powstaniu styczniowym oraz zwrócenie większej 

uwagi na porządek przy pomniku znajdującym się obok  kościoła w Mokrsku 

- w czasie objazdu dróg była podnoszona sprawa przepustu na Kosniku, a konkretnie 

dołożenie 3 rur.  Ciężkim i dużym sprzętem trudno jest przejechać, dlatego prośba o założenie 

rur jeszcze w tym roku. 

Radny Chwaliński – po raz kolejny zwracam się z zapytaniem kiedy zostanie naprawiony 

przepust na drodze na Granicach w Komornikach? 
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Radny Szaniec 

- otrzymałem odpowiedź na interpelację dotyczącą drogi  nr 461  w Ożarowie /od strony 

wschodniej/, że naprawa  tej drogi jest możliwa po ujęciu  jej w budżecie gminy. 

Na  zakup rur na przepusty przeznaczyliśmy środki z rady sołeckiej w kwocie 5 tys.zł. 

Wystarczyłoby założyć 5 mostków aby woda nie zalewała działki p.Hadrysia i p.Mikulskiego. 

To należy zrobić. 

- popieram radnego Pietrasa odnośnie naprawy drogi  koło p.Koźlaka w kierunku szkoły. Są 

duże dziury i należałoby je załatać. 

- od budynku OSP przy murze dworskim przy krawężniku rosną chwasty, niektóre są już 

powyżej 20 cm. Nie wiem do kogo należy  uporządkowanie i utrzymanie porządku na drodze 

i chodniku? 

Radny Bil  -  chciałbym zgłosić sprawę  poszerzenia mostka na drodze w Krzyworzece w 

kierunku żłobisk za p.Sokołem 

Radny Szkudlarek  

– koło remizy OSP w Krzyworzece jest zrobiony parking ze spadem w kierunku rowu. Po 

ulewach woda podmyła płyty, którymi jest wyłożona skarpa rowu i  spadają do rowu. 

- do końca lipca miały być założone barierki na  żwirowni w Komornikach i poprawiona 

studzienka koło p.Curyły. 

- proszę o wykoszenie drogi w Komornikach w stronę cmentarza. 

Radna Witkowska – czy można liczyć na pomoc Gminy przy zagospodarowaniu terenu przy 

pomniku koło kościoła w Mokrsku? 

Wójt Gminy- w najbliższym czasie powinniśmy wykonać:  

-  prace związane z wykopami na ogródku dydaktycznym w Krzyworzece 

- dokończyć prace na boisku w Komornikach, 

- wykonać prace melioracyjne na obiekcie sportowym w Chotowie. 

Uporządkowanie terenu przed Świętem Zmarłych jest możliwe, ale innych prac nie jesteśmy 

w stanie wykonać. 

Radna Witkowska – co Gmina mogłaby pomóc i kiedy? 

Wójt Gminy - Na wymianę płytek nie ma pieniędzy. Skupiamy się na zadaniach , które są 

ujęte w budżecie. 

Radna Kmiecik  

– podziękowała panu Wójtowi za przeprowadzenie remontu w remizie OSP,   

- zwróciła się  z wnioskiem o zasypanie rowu  się za budynkiem OSP i  poprawienie 

   ogrodzenia placu strażackiego 

Radna Strózik – ponowiła wniosek o naprawę mostu na drodze gminnej naprzeciwko 

p.Romana Golańskiego /zarywa się/ 

Radna Gładysz – jaka jest możliwość  dociągnięcia chodnika od drogi powiatowej do dwóch 

pierwszych posesji znajdujących się na przy drodze na Górale. 

Wójt Gminy –  musi być projekt budowlany. Poza tym nie wiadomo, którędy pójdzie 

kanalizacja . Na dzień dzisiejszy mamy do zaplanowane do wykonania inne zadania. 

Pan Szewczyk, sołtys sołectwa  Słupsko zwrócił się: 

-  o wykoszenie boiska w Słupsku, 

- poprawienie wjazdu z drogi powiatowej na drogę Mątewki – Mamzerówka, 

Pani Wolna , sołtys sołectwa Krzyworzeka II – zwróciła się z zapytaniem, czy jest termin 

wykonania mostu na drodze Krzyworzeka-Ożarów, który został rozebrany. Przez ostatni 

tydzień nikt na budowie nie pracował. 

Wójt Gminy – nie ma terminu wykonania mostu. Jest termin zakończenia budowy drogi, 

która powinna być skończona do 15 października.  
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Radny Słowik – chciałbym zgłosić naprawę drogi po byłym torowisku, od drogi powiatowej 

w kierunku p.Krężla i p.Barcika. oraz obcięcie gałęzi drzew i krzewów, które wchodzą w 

drogę. Na odcinku ok.150 m sa b.duże dziury, które wystarczy zasypać gruzem. 

Przewodniczący Rady – co się dzieje z projektami dot. Odnowy Wsi. Na jakim jesteśmy 

etapie? 

Wójt Gminy 

Najbardziej zaawansowany jest wniosek dotyczący remontu remizy w Ożarowie, 

ponieważ mieliśmy już projekt łącznie z pozwoleniem na budowę i kosztorysami. Wniosek 

jest opisany, jest na ukończeniu. 

Jeśli chodzi o Mokrsko to: 

- zgłoszenie na parking i obszar gruntów przekazanych nam przez Parafię jest przygotowane. 

Można na zgłoszenia próbować niektóre rzeczy wykonywać. Jeśli chodzi o prace ziemne, 

możemy mieć problemy, gdyż teren jest rolniczy. Przygotowanie dokumentacji kosztowało 

nas 1500 zł. 

- zagospodarowanie placu wokół Urzędu Gminy i Ośrodka zdrowia. Projektował to pan 

Wawrzyniak łącznie projektem  remontu Urzędu  Gminy, ośrodka zdrowia i łącznika 

pomiędzy tymi budynkami. Ustaliliśmy, że obecnie nie mamy środków finansowych aby 

zapłacić za część dotyczącą Urzędu Gminy i parkingu. Będzie jeden wniosek o pozwolenie na 

budowę składający się  z czterech etapów. Zapłacimy tylko za projekt remontu ośrodka 

zdrowia. Pozostała kwota 38 tys. zł plus Vat  płatna będzie w przyszłym roku. Projekt będzie 

uzgodniony i będziemy mogli przystąpić do przetargu dotyczącego ośrodka zdrowia. 

- mała architektura w parku /scena + mostek + altanka/. Dzisiaj pani Lekka przywiozła 

dokumentację kosztorysową i opracowane projekty. Ma to nas kosztować 3 tys.zł z VAT. 

Zgłoszenie nie jest jeszcze złożone w Starostwie. 

Jeśli chodzi o plac zabaw w parku to jest pewien problem.Firma z którą rozmawialiśmy nie 

dostarczyła nam jeszcze dokumentacji. Nie wiem czy to poniedziałku otrzymamy 

dokumentację aby zrobić zgłoszenie w Starostwie. 

  Jeśli chodzi o Chotów,  jest projekt na boisko i szatnie. Na ogrodzenie zostało 

zrobione zgłoszenie do Starostwa. Jest również  kosztorys na wykonanie alejek i ogrodzenia. 

Projekt dotyczący remontu budynku remizy w Chotowie jest przygotowany, brakuje 

kosztorysów dotyczących instalacji wewnętrznej/ elektrycznej i nawiewnej/. 

 W poniedziałek musimy wystąpić do Starostwa z wnioskami dotyczącymi  zgłoszenia 

i pozwolenia na budowę a we wtorek zawieźć wnioski do Urzędu Marszałkowskiego. 

  

 

P u n k  t 11 

 

Zamknięcie obrad sesji 

 

 

Przewodniczący Rady, stwierdził wyczerpanie się porządku obrad,  podziękował wszystkim 

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

protokółu: 

 

Lp Nr uchwały W sprawie 

 

1. XII/65/11 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Mokrsko 

2. XII/66/11 Zmian w budżecie gminy na 2011r 

 

3. XII/67/11 Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z 

dotychczasowym dzierżawcą 

4. XII/68/11 Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wieluńskiego 

na realizacje zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 

4510E Wieluń-Skomlin-Bolesławiec odc.Krzyworzeka-

Mokrsko od km 5+210 do km7+071 o dł.1,861 km etap I 

5. XII/69/11 Rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na powyższym protokół zakończono i podpisano.- 

 

Protokółowała:      Przewodniczący Rady Gminy 

 

Ewa Jędrzejak                                                                            Grzegorz Majtyka  

 

 

 

Protokół niniejszy obejmuje: 

1.Streszczenie przebiegu obrad sesji od strony 1 -15 

2.Podjęte uchwały od numeru XX/65/11 do nr XII/69/11 

3.Załączniki jak niżej: 

 

Lp. Nazwa załącznika Ilość stron 

 

1. Informacja Wójta o działalności pomiędzy sesjami 

 

 

2. Projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Mokrsko 

4 

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

 

4 

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą 

1 
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5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Wieluńskiego na realizacje zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej 

4510E Wieluń-Skomkin-Bolesławiec odc. Krzyworzeka-Mokrsko o 

dł.1,861 km etap I 

1 

6. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 

Gminy wraz z uzasadnieniem 

4 

7 Opinia Komisji rewizyjnej w sprawie skargi 

 

1 

8. Opinia prawna radcy prawnego p.Marii Mroczek w przedmiocie 

uchwały Nr XIX/95/83 Gminnej Rady Narodowej w Mokrsku z dnia 

10 lipca 1983r w sprawie zatwierdzenia Społecznego Komistetu ds. 

urzadzania boisk sportowych w Chotowie oraz skargi z dnia 

11.07.2011  Społecznego Komitetu rewitalizacji parku i budowy 

wielofunkcyjnego obiektu sportowego w miejscowości Chotów 

gm.Mokrsko 

2 

9. Opinia prawna radcy prawnego p.Radosława Karczmar  w sprawie 

uwarunkowań prawnych dotyczących Społecznego komitetu 

rewitalizacji parku i budowy wielofunkcyjnego obiektu sportowego w 

miejscowości Chotów 

2 

 

 

       


