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P R O T O K Ó Ł   Nr XVII/12 

 

z sesji Rady Gminy Mokrsko odbytej w dniu 27 stycznia 2012 roku 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 - 14 

 

Radni Rady Gminy obecni na sesji: 

1.Bil Zenon 

2.Braliński Zbigniew 

3.Chwaliński Dominik 

4.Marcin Głąb 

5.Grześlak Grażyna 

6.Kmiecik Sabina 

7.Majtyka Grzegorz 

8.Mielczarek Marek 

9.Pietras Marek 

10.Piśniak Arkadiusz 

11.Strózik Teresa 

12.Szaniec Wojciech 

13.Szkudlarek Zbigniew 

14.Witkowska Małgorzata 

 

Radni Rady Gminy nieobecni na sesji 

1.Gładysz Irena 

 

Ponadto w sesji udział wzięli: 

2.Marek Kieler  – Wicestarosta Wieluński 

2.Tomasz Kącki - Wójt Gminy 

3.Małgorzata Stanek - Sekretarz Gminy 

4.Renata Nagła - Skarbnik Gminy 

5.Łukasz Wolny  - podinspektor  ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami w UG 

6.Elżbieta Ciura  - sołtys sołectwa Mątewki 

7.Adam Szewczyk     - sołtys sołectwa Słupsko 

8.Danuta Komor - sołtys sołectwa Mokrsko II 

9.Grażyna Ptak - sołtys sołectwa Jasna Góra 

10.Wiesława Czart - sołtys sołectwa Chotów 

11.Agata Rzeźnik    - sołtys sołectwa Brzeziny 

12.GenowefaWolna   – sołtys sołectwa Krzyworzeka II 

13.Jolanta Juszczak    - sołtys sołectwa Ożarów 

 

Ogółem w obradach XVII sesji udział wzięło 27 osób. 
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Porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy. 

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy pomiędzy sesjami. 

6.Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2019. 

7.Uchwalenie budżetu gminy na 2012 rok 

8.Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i 

   organizacyjnej szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mokrsko 

9.Uchwalenie planu pracy Rady Gminy oraz komisji na 2012 rok 

10. Informacja  na temat działalności Gminnej Spółki Wodnej w roku 2012 

11. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 

12. Zamknięcie obrad sesji. 

P u n k t  1 
 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

Pan  Grzegorz Majtyka, Przewodniczący Rady – otworzył XVII 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 XVII sesji został przesłany radnym łącznie z 

zaproszeniem na sesje, czy do porządku sesji są uwagi? 

Wójt Gminy – wpłynęły 2 pisma i chciałbym abyśmy podyskutowali na ten temat, a 

mianowicie: 

- pismo z Gminy Skomlin dotyczące budowy drogi gminnej łaczącej Gminę  Mokrsko z 

Gminą Skomlin  a konkretnie drogi na Zbęk.  

- pismo Międzyzakładowego Związku Zawodowego Energetyk Łódź-Teren Zakładowy 

Zarząd Związku w Rejonie Energetycznym Wieluń i Komisji Zakładowej NSZZ 

„Solidarność” Rejon Energetyczny Wieluń z prośbą o interwencję w związku z 

przewidywanymi w latach 2012-2013 zmianami organizacyjnymi dotyczącymi Rejonu 

Energetycznego w Wieluniu. 

Przewodniczący Rady - proponuję aby sprawy rozpatrzyć w punkcie „Zapytania i wolne 

wnioski. 

 
Rada Gminy przedstawiony porządek obrad  XVII sesji przyjęła bez zmian z uwagą 
zaproponowaną przez Przewodniczącego Rady. 
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P u n k t   3 
 

Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy 
 

Protokół z  XVI sesji  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, Sabinę Kmiecik 

oraz Marka Pietrasa. 

 

Rada Gminy  zaproponowany skład  Komisji Uchwał i Wniosków  przyjęła 
jednogłośnie.  
 
 
 

 

P u n k t   5 
 

  

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy pomiędzy sesjami 

 

 

 Ponieważ „Sprawozdanie z działalności Wójta” zostało przesłane radnym i sołtysom łącznie 

z zaproszeniem na sesję , Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań.  

Wójt Gminy –  aby nie przedłużać obrad sesji, sprawozdania będą przesyłane radnym i 

sołtysom. Sprawozdania będą przygotowane  na dzień 15-każdego m-ca. Jeżeli do sesji 

wydarzyłoby się coś ważnego, to na sesji poinformuję Państwa. 

 

Radni do  sprawozdania Wójta nie wnieśli uwag. Zostało przyjęte jednogłośnie. 
 
 

P u n k t  6 
 

Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2019 

 

Głos zabrała pani Renata Nagła Skarbnik Gminy 

Wieloletnia Prognoza Finansowa uległa zmianie w stosunku do projektu jaki był 

przedstawiony na komisjach w zakresie dochodów, wydatków i rozchodów w  roku 2012.  

Zostały zwiększone dochody i wydatki o 11.500 zł ponieważ nie był spełniony wskaźnik w 

roku 2014. Do obliczenia tego wskaźnika liczą się 3 lata wstecz.  

Planowane w roku 2012 : 

- dochody ogółem  wynoszą -  17.746.175,24 zł ,  

- wydatki ogółem    -  19.673.808,45 zł,  

- deficyt budżetu     -    1.927.633,21 zł,  

- dochody bieżące minus wydatki bieżące  - 80.948 zł 
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- przychody budżetu   – 4.301.233,92 zł 

- rozchody budżetu      - 2.373.600,71 zł 

- kwota długu na koniec roku 2011 wynosiła – 11.433.025,99 zł, w tym 1.009.430 zł jako 

   wyłączenia 

- zadłużenie do dochodów ogółem bez wyłączeń  stanowi  64,43%, po wyłączeniu 58,74% 

- planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ogółem  bez wyłączeń – 16,36% 

- planowana łączna kwota po wyłączeniach – 14,54% 

Pozostałe lata 2013 do 2019 nie ulegają zmianie. 

Następnie pani Skarbnik przedstawiła opinię RIO w sprawie WPF na lata 2012-2019 

Wójt Gminy –  jeśli wprowadzimy nowe zadanie prognoza finansowa może ulec zmianie. 

Radny Piśniak Arkadiusz - przedstawił opinię zbiorczą z wspólnego posiedzenia komisji. 

 

Zapytań ani uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu 

uchwały. 

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XVII/93/12 w sprawie  uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2012-2019. 
 

 

 
 

P u n k t  7 
 

Uchwalenie budżetu gminy na 2012 rok 

 

Radny  Marcin Głąb   na temat budżetu była dyskusja na komisjach, dlatego chciałem zgłosić 

wniosek aby pani Skarbnik zapoznała tylko ze zmianami jakie powstały od komisji. 

Radni przychylili się do wniosku radnego Głąba 
 

pani Skarbnik Gminy  - od projektu budżetu, który Szanowni radni otrzymali do dzisiejszej 

sesji  dochody budżetu gminy ogółem zwiększyły się o 277.648 zł. Dochody bieżące 

zmniejszyły się  o 58.500 zł na skutek obniżenia stawek podatku rolnego wg ustalonej stawki. 

Natomiast  dochody majątkowe zwiększyły się o 336.148 zł. Otrzymaliśmy pismo o zleceniu 

płatności za  wykonane zadania w ramach Odnowy Wsi Krzyworzeka. Płatność ta była 

zaplanowana po stronie dochodów w roku ubiegłym, jednak w 2011 roku jej nie 

otrzymaliśmy. 

W związku ze zmianami w planie dochodów należy poczynić zmiany w planie wydatków. 

Wydatki bieżące zmniejszono o 49.500 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1.873 zł./zwrot 

dotacji kosztów niekwalifikowanych z Bursztynowego szlaku z roku ub./ 

Zmianie uległ deficyt budżetu, zmniejszył się o 325.275 zł /środki z Odnowy Wsi 

Krzyworzeka/. Aktualna kwota deficytu czyli różnica między dochodami a wydatkami   

wynosi 1.927.633,21 zł, która zostanie pokryta z zaciągniętych kredytów w kwocie 99.556,21 

zł, pożyczek – 818.640 zł oraz pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  - 1.009.437 zł. 

Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej wysokości 4.301.233,92 zł /kwota nie uległa 

zmianie/. Natomiast  rozchody  zwiększyły się o 325.276 zł do kwoty 2.373.600,71 zł. / tj. o 

spłatę w Banku Gospodarstwa Krajowego kosztów kwalifikowanych zadania Odnowa  

Centrum Wsi Krzyworzeka/. 

Zmianie ulegają również dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych. Zmniejsza się 

dotacja dla GPB w Mokrsku  o 30 tys.zł,  tj.  do kwoty 170 tys.zł i o 50 tys.zł została 
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zmniejszona dotacja od sierpnia dla nowo tworzonego tworu /GOKiS/. W sumie dotacje 

zmniejszono o 80 tys.zł. 

Wydatki w poszczególnych działach nie uległy zmianie. Kwota  10 tys.zł, która była  wpisana 

w projekcie  budżetu  w wydatkach majątkowych jako rezerwowa, przeniesiona została do 

wydatków bieżących  na świetlice. Mamy już  faktury za podłączenie alarmu oraz za 

podłączenie do   internetu  w  świetlicach na kwotę ok.7 tys. zł, a w projekcie budżetu na 

świetlice na cały rok była zaplanowana taka kwota. 

Innych zmian od komisji nie było 

Następnie pani Skarbnik przedstawiła uchwałę RIO w Łodzi w sprawie opinii o projekcie 

budżetu gminy na rok 2012. 

radny Arkadiusz Piśniak  przedstawił  zbiorczą opinię  z wspólnego posiedzenia komisji . 

 

dyskusja: 

radny Piśniak -  pani Skarbnik wspomniała o zmniejszeniu środków na nowo powstały twór  

GOKIS. Czy jest już jakaś informacja dotycząca naszej uchwały o utworzeniu GOKiS-u. 

Pani  Sekretarz – Organ nadzoru ma 30 dni od dnia dostarczenia uchwały na orzeczenie czy 

dana uchwała jest zgodna z prawem. Po 30 dniach uchwała może być zaskarżona tylko do 

Sądu Administracyjnego. 

Pan Adam Szewczyk,  sołtys sołectwa Słupsko – czy  w budżecie są zapewnione środki na 

drogę Słupsko-Mamzerówka. Proponowałbym w skrócie  omówić na jakie zadania zostały 

przeznaczone środki w budżecie gminy, ponieważ sołtysi nie wiedzą. 

Wójt Gminy –  na drogę Słupsko-Mamzerówka są zaplanowane  środki na projekt.  

Pani Skarbnik- na rok 2012  w projekcie budżetu gminy  na zadania inwestycyjne mamy 

zaplanowaną kwotę 3.924.510 zł, i  tak: 

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej Słupsko-

    Mamzerówka  - 78 tys.zł 

-   na opracowanie projektu Zarządzanie energią  w budynkach użyteczności publicznej w 

jednostkach samorządu terytorialnego – 1.225.033 zł, 

- na dalszą przebudowę budynku komunalnego, ośrodek zdrowia w Mokrsku – 416 tys.zł, 

- na modernizację oczyszczalni ścieków 550 tys.zł, 

- na budowę systemu oczyszczania ścieków w gminie Mokrsko – 1.655.477 zł / zadanie 

   realizowane z udziałem środków unijnych/. 

Oprócz tego udzielamy dotacji dla  Powiatu w kwocie 1.605.071,21 zł,  w tym:  

- pomoc finansową na przebudowę drogi   Krzyworzeka-Mokrsko - 1.268.633,05 zł  zgodnie 

   z podjętą uchwałą w roku ubiegłym. 

-  dotacja  na zakończenie zadania „Bursztynowy szlak” – 336.408,16 zł. 

Radny Pietras – czy już spłynęły wszystkie środki za wykonane zadania  w  2010 i 2011 

roku? 

Pani Skarbnik -  wszystkie środki spłynęły  tj. z Bursztynowego Szlaku, Radosnej Szkoły, z 

Orlika, z kanalizacji. Nie otrzymaliśmy tylko w roku ubiegłym środków z Odnowy Centrum 

Wsi Krzyworzeka  - 325.275  tys.zł. Mamy jednak zleconą płatność. Do końca stycznia środki 

powinny spłynąć do  Banku Gospodarstwa Krajowego na spłatę pożyczki jaka została 

zaciągnięta na to zadanie. Na wszystkie dochody zaplanowane w formie dotacji  

otrzymaliśmy pieniądze. 

Wójt Gminy -  pieniądze z Odnowy Centrum Wsi Krzyworzeka nie przechodzą przez nasz 

budżet , wpływają bezpośrednio do banku. Jest to tzw. wydatek zerowy. 

Radny  Szkudlarek – wpłynęły środki ze Szlaku Bursztynowego za drogę w Ożarowie gdzie 

jest wiatrak. Co  z  zagospodarowaniem placu przy Muzeum?  

Przewodniczący Rady  - pani Skarbnik informowała, że zadanie zostało przesunięte na rok 

2012. 
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Radny Szkudlarek – ile gmina dokłada do tego zadania? 

Pani Skarbnik – w budżecie  gminy na rok 2012 na realizację tego zadania jest zaplanowana 

kwota 336.408,16 zł 

Radny Szkudlarek  jaki odcinek drogi będzie wykonany? 

Wójt Gminy – wykonany zostanie odcinek drogi do rozjazdu na Dobijacz i stawy tj.219 mb. 

Zadanie będzie realizowane w części na terenie Wielunia  Po przetargu wystąpimy do 

Burmistrza o zwrot środków za parkingi budowane na ich terenie. 

Radny Szaniec  

- Życzyć  sobie należy aby na terenie gminy realizowane były takie inwestycje jak 

Bursztynowy Szlak, gdzie Gmina z budżetu dokłada tylko 20% 

-  Jakie będzie zadłużenie gminy, jeżeli spłyną wszystkie środki i jaki to stanowić będzie 

procent zadłużenia? 

Pani Skarbnik -  Środki, które spłynęły,  nie są to ponadplanowe dochody ponieważ były 

planowane po stronie dochodu w roku 2011. Nie mają żadnego wpływu na stan zadłużenia 

gminy. Deficyt budżetu był ustalany na podstawie planowanych dochodów i wydatków.  Na 

koniec 2011 roku zadłużenie nie uległo zmianie. Było w takiej wysokości jak było planowane 

i wynosiło 9.505.392,78 zł tj.50,59% wykonanych dochodów 

Na koniec 2012  zadłużenie jest planowane w wysokości 11.433.026 zł co stanowi 64% bez 

wyłączeń w stosunku do planowanych dochodów, a uwzględniając wyłączenia /1.009 tys.zł / 

wynosi 58,74%. 

Radny Głąb – mam pytanie do p.Wójta, jak wygląda sprawa dofinansowań zadań przez 

WFOŚiGW. Na poprzednich sesjach pan Wójt wspominał, że istnieją dotacje z funduszu i czy 

są one uwzględnione przy modernizacji oczyszczalni ścieków i budowie kanalizacji.  

Wójt Gminy – budżet, który stworzyła pani Skarbnik opiewa na kwoty realne i według 

dokumentów, które mamy /np.dofinansowanie z NFOŚ do ośrodka zdrowia, szkoły, 

kanalizację z WFOŚiGW, które jest realizowana w tym roku/. Będzie się on w ciągu roku 

zmieniał.  

Po przetargu na kanalizację złożymy do Wojewódzkiego Funduszu  wniosek o dotacje. 

Będziemy się starali jak najwięcej pieniędzy dotacyjnych wydać w roku 2012 i 2013, co 

spowoduje, że wskaźniki naszych wydatków obniżą się. 

Będziemy również chcieli zmienić zasady finansowania ośrodka zdrowia i szkoły tj. zastąpić 

pożyczkę w NFOŚ na dotację i pożyczkę w WFOŚ. 

Warto byłoby się zastanowić nad 50% dotacją  z WFOŚ do kosztów kwalifikowanych na 

termomodernizację budynków. Mam na myśli budynek szkoły w Mokrsku. Jest to duża 

inwestycja. Jeżeli Wojewódzki Fundusz dałby duże dofinansowanie, a  po przetargach 

współczynniki  wydatków byłyby dla nas korzystne i  znalazł się wykonawca, który  w ciągu 

2 lat zrealizowałby zadanie, to  pokusilibyśmy  się zadanie zrealizować. 

W tym budżecie na razie nie ma środków na budowę kanalizacji na Korei. Nie jest nawet 

wpisane w harmonogramie działań wieloletnich. Być może po przetargach to zadanie się 

pojawi, a przynajmniej powinno być w roku 2013.  

Muszą być zachowane pewne elementy budżetu, tj.15 % naszych dochodów  wydawanych 

musi być przeznaczone na spłatę zadłużenia  oraz zadłużenie nie może przekroczyć 60%. 

Radny Głąb – na zadanie zarządzanie energią w budynkach  komunalnych możemy otrzymać 

50% dotacji. 

Wójt Gminy -  z kwoty zaplanowanej na to zadanie możemy otrzymać z NFOŚ :  

- dotację  w wysokości 30%,   

- pożyczkę w wysokości   65%  zaplanowanej kwoty. Jest to pożyczka o zmiennych stopach 

oprocentowania. 
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Po rozmowach okazało się, że istnieje możliwość złożenia wniosku do WFOŚ  o dotację na te 

elementy zadania, które nie są dotowane przez NFOŚ, oraz pożyczkę na pozostałą kwotę. 

Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu ma być udzielana na lepszych warunkach.  

Radna Grześlak – Pan Wójt wspomniał o budowie kanalizacji na Korei. Czy  jest szansa, że w 

2013 roku będzie budowana kanalizacja na Korei.  

Wójt Gminy –  w Wieloletniej Prognozie Finansowej tego zadania nie mamy, ponieważ 

środków finansowych nam brakuje. Jak wcześniej już mówiłem,  jeżeli  po przetargach będą 

jakieś oszczędności,  zadanie może być wpisane w budżet. 

Radna Grześlak – Nie znam jak drogi byłby projekt na drogę na cmentarz w Mokrsku.  Jeżeli 

z funduszy rad sołeckich  przeznaczylibyśmy środki na  projekt , czy ewentualna różnica  

mogłaby być pokryta z budżetu gminy i czy zostanie wykonany? 

Wójt Gminy – otrzymaliście szacunkowe koszty  dokumentacji projektowych i wykonania 

dróg na terenie poszczególnych sołectw. W wykazie są moim zdaniem uwzględnione 

wszystkie drogi.  

Jeżeli będziecie chcieli przekazywać środki z funduszy sołeckich na drogi,  to  chciałbym 

mieć gwarancję, że jeżeli w tym roku zabraknie środków na projekt, brakująca kwota zostanie 

przekazana w kolejnym roku. Umowa zostanie podpisana na wykonanie dokumentacji  na 2 

lata.  Opracowanie projektu nie oznacza, że droga będzie od razu wykonywana. 

Radny Braliński -  co z przydomowymi oczyszczalniami ścieków ? 

Wójt Gminy -  oczyszczalnie przydomowe będą budowane w tym roku. 

Radny Braliński – rozumiem, że mieszkańcy do 31 marca mają wpłacić określoną kwotę. 

Wójt Gminy – oczyszczalnie przydomowe muszą być zrealizowane w tym roku. Kwota 1.655 

tys.zł odpowiada kwocie kosztorysowej tej inwestycji. Ważne jest kto podpisał umowę i kto 

wpłaci pieniądze. Kto nie wpłaci pieniędzy nie będzie miał wybudowanej oczyszczalni 

przydomowej, a wykonawca otrzyma  proporcjonalnie mniejsze wynagrodzenie. 

Jeśli chodzi o budowę kanalizacji w Krzyworzece płatność jest przewidziana w latach 2013-

2014.  Ze względu na przebudowę drogi w Krzyworzece chcemy fragment od  szkoły, 

krzyżówka i dalej do kościoła wykonać w tym roku, do końca czerwca. 

Radna  Szaniec – jaki procent kosztów budowy drogi stanowi projekt. 

Wójt Gminy  - wszystko zależy jaka to jest droga, czy są chodniki, czy jest korytowanie, rów 

kryty, czy wymagane jest pozwolenie wodno prawne, czy droga jest włączona do drogi 

powiatowej itd. Ogólnie  przyjmuje się  30 tys.zł  za 1 km drogi plus Vat . 

Radna Witkowska –  droga Krzyworzeka-Mokrsko,  ma być przebudowywana tylko przez 

Krzyworzekę z kawałeczkiem drogi w Mokrsku /do chodnika/, czy coś będzie robione na 

drodze koło  Urzędu Gminy? 

Wójt Gminy – cały projekt przebudowy drogi na terenie gminy Mokrsko 4510, to koszt  ok.11 

mln zł. Pierwszy odcinek kosztuje ok.4 mln zł, drugi ok. 5 mln zł i kolejny odcinek Mokrsko 

Piekło w kierunku p.Strzały  ponad 1 mln zł. Droga jest drogą powiatową. Wydaje mi się, że 

jako Gmina dotujemy dużo do tej drogi. Jeżeli w przyszłym roku będzie propozycja 

przebudowy dalszego odcinka tej drogi, to nie wiem czy nas będzie stać na dotację dla 

Powiatu, jeżeli wejdzie do budżetu dodatkowo jeszcze inna inwestycja np. szkoła w Mokrsku. 

Nie znaczy to, że Powiat nie powinien tego zadania realizować.  

Przewodniczący Rady – uważam, że my powinniśmy się skupić na naszych drogach i naszych 

inwestycjach. 

Radna Witkowska – czy nie można w naszym budżecie na rok 2012 uwzględnić remontu 

chodnika w Mokrsku, który jest najbardziej zniszczony. 

Wójt Gminy - nie mamy tyle środków abyśmy podejmowali się takich zadań. W tym roku 

dajemy dotacje do dróg powiatowych  w kwocie 1.300 tys.zł. Są to duże pieniądze.  
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Szkoda, że ta droga nie została wybrana do budowy w ramach Bursztynowego Szlaku. Gminy 

na terenie, których budowane były drogi w ramach Bursztynowego Szlaku jak np.Biała 

Wierzchlas, Wieluń nie dawały z własnego budżetu żadnych środków. 

 

Więcej uwag ani zapytań do budżetu nie było, Przewodniczący Rady poprosił  Komisje 

Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu  uchwały. 

 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XVII/94/12 w sprawie uchwalenia 
budżetu gminy na rok 2012 
 

Przewodniczący Rady  pogratulował panu Wójtowi i pani Skarbnik za konstrukcje budżetu  

gminy na 2012 rok. Będzie wymagał  wytężonej pracy. Życzyłbym nam aby załącznik zadań 

inwestycyjnych zwiększył się w ciągu roku  co najmniej o 2 pozycje. 

Wójt Gminy – podziękował za uchwalenie budżetu gminy na 2012r . Wszystkie wydatki 

związane z inwestycjami i remontami /które nie są widoczne w załączniku inwestycyjnym/ to 

kwota ponad 6 mln zł /przed przetargami/. Stawia to naszą Gminę jako najbardziej 

inwestującą w powiecie. Na początku ub.roku w załączniku inwestycyjnym było 6 pozycji, a 

skończyliśmy prawie na 20. W tym roku może być podobnie.  

Mam  prośbę do Szanownych radnych oraz sołtysów aby  z rozwagą podchodzili do wielu 

spraw , nie zagrzewali się do boju i nie zgłaszali zbyt wielu interpelacji. Prac w Gminie jest 

naprawdę dużo wykonywanych własnymi siłami lub przez firmy zewnętrzne. Realizacja 

wniosków i interpelacji kosztuje nie mało. 99% kosztów związanych z realizacją interpelacji 

to są nasze wydatki bieżące. Nie jest to nasza niechęć do realizacji czegoś, ale potrzebne są 

środki. Będziemy starać się w tym roku wydawać jak najmniej środków i   jak  najbardziej 

rozsądnie. 

 

 

 

P u n k t  8 
 

 

Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi 
administracyjnej, finansowej i  organizacyjnej szkół i przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę Mokrsko 
 

 

Głos zabrała pani Skarbnik Gminy 

W wyniku kontroli jaką mieliśmy w roku ubiegłym przez Regionalną Izbę Obrachunkową 

otrzymaliśmy zalecenia:  wszystkie jednostki tj. Zespoły Szkół powinny być wyodrębnione 

pod względem finansowym, księgowym, powinny składać odrębne sprawozdania, mieć 

odrębne plany finansowe i odrębny rachunek bankowy, którego dysponentem jest kierownik 

jednostki czyli dyrektor Zespołu. 

W związku z tym zwracam się do Wysokiej Rady o podjęcie uchwały w sprawie  organizacji 

wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i  organizacyjnej szkół i przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę Mokrsko.  

Wspólną  obsługę administracyjną, finansową i księgową będą wykonywać pracownicy 

Urzędu Gminy. Ustawa o systemie oświaty stanowi, że organ prowadzący szkołę lub 

placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę 

należy w szczególności zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym zakresie 

wykonywania czynności o których mowa w art.4 ustęp 3 pkt.2 , 3 i 6 ustawy o rachunkowości 
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i organizacji szkoły lub placówki. W celu wykonywania w/w zadań organ prowadzący szkołę 

lub placówki może tworzyć jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół lub 

organizować wspólną obsługę administracyjną, organizacyjną  i finansową. 

W związku z powyższym Wójt Gminy wnioskuje o podjęcie wspólnej obsługi w/w zakresie 

przez Urząd Gminy  Mokrsko. 

Radny Arkadiusz Piśniak przedstawił zbiorczą opinię z wspólnego posiedzenia komisji. 

Pani Skarbnik – wspólną obsługę finansową będą  wykonywać ci sami pracownicy co 

dotychczas. Do tej pory cała oświata była  w strukturach Urzędu, ogólnie księgowana, 

sprawozdania były ogólne. Wszystkie dokumenty  księgowe podpisywałam ja i pan Wójt bez 

względu czy dotyczyły oświaty czy pozostałych działów. Od 1 stycznia wszystkie szkoły 

mają założone nowe rachunki bankowe. Jeden rachunek na działalność bieżącą, drugi na 

fundusz socjalny. Upoważnionymi osobami do dysponowania tymi rachunkami są dyrektorzy 

oraz zgodnie z upoważnieniem dyrektorów pani Małgorzata Gruszka. 

Plany finansowe  opracowują dyrektorzy szkół. Otrzymają oni ogólną kwotę przeznaczoną na 

oświatę z wyszczególnieniem wynagrodzeń i pochodnych. Dyrektorzy kwotę po odliczeniu 

wynagrodzeń podzielą na poszczególne placówki według ustalonych przez siebie kryteriów i 

następnie przedłożą plany finansowe  do Skarbnika Gminy czyli do mnie. 

Na koniec miesiąca będą opracowywane sprawozdania  i przedkładane do Urzędu Gminy. 

Wszelkie zmiany w  planie finansowym dyrektorzy składają do Wójta Gminy /zmiany w 

ramach danego działu/ lub do Rady Gminy /wnioski o dodatkowe środki/. 

Radny Głąb –   komisje Rady na ostatnim posiedzeniu wnioskowały o dokonanie analizy 

kosztów ogrzewania Szkoły Podstawowej w Ożarowie. Koszty ogrzewania w Ożarowie to 

prawie 80 tys.zł.  

Wójt Gminy -  Taką analizę dokonaliśmy. Porównując źródła ciepła dla danej szkoły okazało 

się, że olej opałowy jest najdroższy, tańszy jest gaz, następnie drewno i najtańszy jest węgiel. 

Przy budowie sieci gazociągowej na terenie Ożarowa  poprosiliśmy aby  nitka gazociągu 

została dociągnięta do szkoły. Przy opalaniu węglem dochodzą koszty palacza oraz opłaty 

ekologicznej. 

W szkole w Ożarowie warto byłoby zmienić ogrzewanie na najbardziej ekologiczne tj. gaz. 

Uważam, że mogłoby to nastąpić w roku 2014. Przy ogrzewaniu gazem kotłownia nie 

wymaga przebudowy. Postawienie pieca np. na ekogroszek powoduje, że musielibyśmy 

dobudować budynek tj. magazyn na paliwo itd. oraz zapłacić tzw.”kominowe”.  W tym roku 

za wydalanie  CO 2  do atmosfery musieliśmy  zapłacić 60 tys.zł.  

W przypadku zmiany ogrzewania w szkole w Mokrsku część pomieszczeń może być 

wykorzystana na magazyny. Zostanie zlikwidowany komin, który musielibyśmy rozebrać i 

postawić na nowo /koszt około 200 tys.zł./ 

Najwięcej zyskamy na cieple jeśli budynki szkół będą ocieplone. 

Radny Głąb -  uchwalając budżet  przeznaczyliśmy pewną  kwotę na szkoły podstawowe i 

gimnazjum, a dyrektorzy podzielą go później  na poszczególne szkoły. 

Wójt Gminy – najlepiej byłoby podzielić budżet na szkoły, mnożąc ilość uczniów razy 

subwencję przypadająca na 1 ucznia. Nie da się niestety tak zrobić. Musielibyśmy 4 szkoły 

zamknąć. Tylko szkoła w Mokrsku i Gimnazjum może utrzymać się z subwencji.   

Obecnie dyrektorzy powinni się zebrać i podzielić ten budżet między sobą. Pragnę nadmienić, 

że szkoły w ciągu roku będziemy musieli co najmniej zasilić 200 tys.zł  na bieżące wydatki. 

W tej chwili dokładamy 600 tys.zł do szkół  i 1 mln zł do przedszkoli. Jeżeli nie zmieni się 

system finansowania szkół  i przedszkoli przy malejącej liczbie dzieci i rosnących 

wynagrodzeniach to dysproporcja pomiędzy subwencją a naszymi wydatkami na oświatę 

będzie  coraz  większa. 

Radny Szaniec – planowana podwyżka dla nauczycieli o 3,8%  będzie z naszego budżetu, czy 

otrzymamy wzrost subwencji. 
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Wójt Gminy  -  2012 będzie to z naszych pieniędzy, dopiero od 2013 z budżetu państwa.  

Prawdopodobnie  kwota na podwyżki znajduje się w  subwencji  na 2012r. 

Pragnę również nadmienić, że w ciągu roku następuje przeliczenie subwencji i może być ona 

zwiększona lub zmniejszona. 

Przewodniczący Rady – dopóki w szkołach będzie obowiązywać Karta Nauczyciela, a 

subwencja nie będzie w 100% pokrywała kosztów wynagrodzenia koszty w oświacie będą 

rosły. 

Wójt Gminy – na razie subwencja wystarcza na płace, ale nie wystarcza już na pozostałe 

wydatki.  Są wyliczenia, że szkoła licząca   100 uczniów jest w stanie się utrzymać. 

Każda szkoła jest inna. Różnią się bardzo od siebie między innymi przez źródło ciepła, jak 

stary jest budynek, jakich wymaga remontów,  czy są to remonty odtworzeniowe , czy 

kapitalne, jaka pracuje kadra / najdroższy jest nauczyciel dyplomowany/. 

W ub. roku do tzw.”czternastek” dołożyliśmy około 100 tys.zł. 

 

Więcej zapytań ani uwag nie było. Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie projektu 

uchwały. 

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XVII/95/12 w sprawie organizacji 
wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę Mokrsko. 
 

P u n k t  9 

 

Uchwalenie planu pracy Rady Gminy oraz komisji na 2012 rok 

 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt planu pracy Rady Gminy na 2012 rok. 

Następnie Przewodniczący poszczególnych komisji przedstawili projekty planów pracy 

komisji na rok 2012. 

Radna Gładysz    zaproponowała aby jeden raz w kadencji  wszyscy radni wzięli udział w 

posiedzeniu wyjazdowym komisji Oświaty dot.objazdu szkół i Komisji Rolnictwa 

dot.objazdu dróg gminnych. Uważam, że radny powinien wiedzieć jak wyglądają drogi i 

szkoły.  

Radny Głąb – na m-c luty  w planie pracy  Rady proponuję zaprosić  dzielnicowego 

Radni propozycje radnej Gładysz przyjęli oraz radnego Głąba. 

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XVII/96/12 w sprawie uchwalenia 
planu pracy Rady Gminy oraz zatwierdzenia planów pracy Komisji na 2012 rok. 
 
 

 
P u n k t  10 

 

Informacja  na temat działalności Gminnej Spółki Wodnej w roku 2012 

 

Głos zabrał pan Łukasz Wolny Prezes Gminnej Spółki Wodnej w Mokrsku 

W  2011 roku składkę na spółkę wodną można było wpłacać u sołtysów przy III i IV racie 

podatku rolnego.  Po odliczeniu kosztów  poniesionych w 2011 roku w wysokości 266,90 zł , 

stan środków Spółki Wodnej  na koniec roku wynosił 20.340,56 zł. 

20 stycznia 2012 roku odbyło się zebranie delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Mokrsku, na 

którym delegaci podjęli między innymi uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego na rok 2011 oraz uchwalenia planu pracy na rok 2012. Podjęto również decyzje  
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o złożeniu wniosku o udzielenie pomocy finansowej z budżetu województwa łódzkiego na 

dofinansowanie robót konserwacyjnych na rowach. Wniosek ten dziś zostanie wysłany. 

Chciałem poinformować, że mają nastąpić zmiany w Prawie wodnym. Minister 

Rolnictwa przyznaje się, że sytuacja prawna spółek wodnych nie jest uregulowana. 

Ministerstwo Rolnictwa do końca  marca  ma przygotować przepisy dotyczące spółek 

wodnych. / informacja na temat działalności Gminnej Spółki Wodnej w Mokrsku w roku 

2011i 2012 stanowi załącznik do protokołu/  

dyskusja: 

radny Szkudlarek – po zebraniu delegatów udaliśmy się z  do Zarządu Melioracji  i Urządzeń 

Wodnych  w Wieluniu, aby przekazać złożone przez sołtysów wnioski i rozpatrzyć, które 

rowy kwalifikują się do dofinansowania. 

Następnie Przewodniczący Spółki przedstawił  wykaz rowów do konserwacji w roku 2012. 

radna Strózik – czy kolejność czyszczenia rowów będzie  w takiej kolejności jak jest podane 

w  planie pracy na 2012 rok 

Pan Wolny – będziemy się starali realizować zadania zgodnie z planem. 

sołtys Juszczak – zwróciła się z prośbą aby wykaz członków spółki /rolników/  był 

sporządzony wg alfabetu lub numerów domów. 

Wójt Gminy -  składka na spółkę wodną jest naliczana od 1 ha fizycznego. Składkę na spółkę 

wodną jest łatwo wyliczyć mnożąc wysokość składki razy ilość hektarów. 

 

Informację o działalności Gminnej Spółki Wodnej w  roku 2011  i 2012  Rada Gminy 
przyjęła do akceptującej wiadomości. 

 

 

P u n k t   11 

 

Zapytania i wolne wnioski 

 

Przewodniczący Rady odczytał pisma  tj: 

1. Gminy Skomlin z dnia 26.01.2012 w sprawie  wykonania dywanika asfaltowego      

     łączącego miejscowość Zbęk z drogą powiatową 4512E. 

       dyskusja: 

Wójt Gminy – Przygotowaliśmy w ub. roku wspólnie z Gminą Skomlin  projekt na budowę 

tej drogi. Nie jest to długi odcinek, ok.500 mb. Wartość kosztorysowa to kwota 136 tys.zł. 

Oprócz tej drogi mamy przygotowany projekt na drogę Słupsko-Piaski.  

Urząd Marszałkowski w ramach FOGR-u może przyjąć tylko 1 wniosek. Moglibyśmy złożyć 

wniosek i sprawdzić ile otrzymamy środków. Zawsze możemy się później wycofać. Droga na 

Piaski na pewno będzie kosztować więcej, ok.250 tys.zł. 

Sprawa wniosku jest do dyskusji. Powinniśmy się określić czy składamy wniosek i na jaką 

drogę. 

W ramach FOGR-u istnieje możliwość dofinansowania do 50% wartości kosztorysowej. W 

ub.roku otrzymaliśmy 18 % dofinansowania, a po przetargu okazało się, że dofinansowanie 

było na poziomie ok.20%. 

Przewodniczący Rady -  musimy podjąć decyzję, na którą drogę składamy wniosek. 

Czy Gmina Wieluń będzie realizować dalej  drogę na Piaski. 

Wójt Gminy – Gmina Wieluń nie ma w planie budowy tej drogi. 

W tej chwili  najważniejsze jest aby  złożyć  wniosek i rozpoznać jakie możemy otrzymać 

środki. 

Radny Braliński – otrzymaliśmy wykaz dróg, przybliżone koszty opracowania projektów oraz 

koszty ich budowy. Sołectwo Motyl gospodaruje na lichych ziemiach, odpisu  z podatku 
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rolnego jest b.mało. Biorąc pod uwagę odpis,  to nasz wkład w opracowanie projektu będzie 

znikomy. W związku z tym zgłaszam wniosek i proszę o jego przegłosowanie aby 

zobowiązać pana Wójta do opracowania w tym roku projektu  na drogę na Motyl. 

Przewodniczący Rady – sołectwo Motyl nie jest w stanie zrealizować projektu za środki z 

odpisu z podatku rolnego. 

Czy radni wyrażają zgodę, jeżeli pojawią się środki, aby wspomógł środki Rady Sołeckiej i 

opracował projekt na drogę na Motyl,  proszę o przegłosowanie. 

 
 9 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosu, przeciwnych nie było. 
 
radny Szkudlarek – uważam, że przed przystąpieniem do głosowania powinna odbyć się 

dyskusja. 

Przewodniczący Rady – wniosek został już przegłosowany. 

radny Braliński – zgłaszałem wiele razy wniosek o opracowanie projektu. Zawsze 

otrzymywałem odpowiedź, że nie ma środków. Obecnie jest początek roku, jest dość długi 

okres czasu, dlatego uważam, że znajdą się środki w budżecie gminy na opracowanie 

dokumentacji na drogę na Motyl. 

Radny Szkudlarek -  chciałbym otrzymać odpowiedź ile sołectwa w ciągu 5 lat dołożyły się 

do opracowania projektów na drogi. 

Wójt Gmina -  informacja, którą radni otrzymali obrazuje jakie drogi są do wykonania, koszty 

opracowania dokumentacji oraz wykonania. Nie jest nigdzie powiedziane, że sołectwa mają 

dać pieniądze na opracowanie dokumentacji. Jeżeli sołectwa przeznaczą środki na 

dokumentacje , projekt zostanie opracowany. 

Obecnie  sołectwo Słupsko i  Mątewki dołożyły się do projektu na drogę. Sołectwo Mokrsko 

II do budowy chodnika, Krzyworzeka do budowy parkingów. 

Radny Szkudlarek –   należy rozumieć, że sołectwo, które przeznaczy więcej pieniędzy na 

projekt to będzie miało opracowany.  

W ub.roku  została przez Komisję pominięta w wykazie dróg, na które mają być opracowane 

projekty , droga na Granice w Komornikach. Dróg nie powinniśmy budować w polach, ale 

tam gdzie mieszkają ludzie. 

Przewodniczący Rady -  Komisja Rolnictwa objeżdżała drogi i wytypowała po 1 drodze, na 

które  należy opracować dokumentację. W tym wykazie znalazła się między innymi droga na 

Motyl. Nie możemy co sesję się targować, które drogi mamy budować. Drogi zostały 

wytypowane przez Komisje i następnie zatwierdzone na Radzie Gminy. Uważam, że 

powinniśmy się trzymać ustaleń. 

Radny Szkudlarek -  droga na Granice nie ma nawet 1 km. 

Radny Mielczarek –  Mokrsko  jest ciągle pomijane przy budowie dróg asfaltowych. Mam na 

uwadze drogę na cmentarz i na Kosnik. Pan Wójt powiedział, że sołectwo, które zapewni 

środki będzie miało opracowaną dokumentację na drogę. Obawiam się, że może dojść do 

wielkiej awantury pomiędzy sołectwem Mokrsko I i II. Mieszkańcy Kosnika nie ustąpią. 

Mieli obiecaną  drogę  w roku 2013.  Ponieważ będzie w tym roku wykonany chodnik przy 

drodze powiatowej, będzie bezpieczniej poruszać się po drodze, dlatego mógłbym  odpuścić  

drogę na Kosnik. Nie mogę jednak zgodzić się, że w budżecie nie znajdą się środki na drogę 

na cmentarz w Mokrsku. Jest to odcinek ok.400mb. Inne miejscowości miały wybudowane po 

2-3 km drogi asfaltowej, a w  Mokrsku przez 5 lat nie doczekaliśmy się żadnego metra. 

Wójt Gminy – jeżeli będziemy liczyć co gdzie jest zrobione i za ile, to może okazać się, że 

Mokrsko otrzymało najwięcej pieniędzy, a przeliczając ile odzyskano, to najmniej. 

Opracowanie projektu nie oznacza, że będzie budowana od razu droga. Muszą się znaleźć 

środki w budżecie na jej wykonanie. 
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Sołectwa mają do swojej dyspozycji środki i decydują na co je przeznaczyć. Która droga 

będzie budowana to jest zupełnie inna sprawa. Wójt proponuje, która droga ma być 

realizowana, a Rada wyznacza kierunki. Na sesji  radni zdecydowali, że w pierwszej 

kolejności ma być opracowana dokumentacja na  drogę na  Mamzerówkę. 

Mając opracowane projekty będziemy mieli możliwość później je realizować. Najważniejsze 

jest ile mamy pieniędzy i ile zdołamy pozyskać. 

Radny Głąb – nie zgodzę się z wypowiedzią p.Mielczarka ani z wypowiedzią radnego 

Szkudlarka. Dyskutując na temat funduszu sołeckiego było mówione ile to sołectwa mogą 

zrobić mając więcej pieniędzy. Okazało się, że  tylko,że sołectwo Słupsko i Krzyworzeka 

dało swoje środki na projekty związane z inwestycjami w swoich sołectwach. 

Sołectwo Krzyworzeka I i II przeznaczyło w ub.roku środki na  projekty 2 parkingów tj. przy 

kościele i cmentarzu.  

Zebranie wiejskie decyduje na co przeznaczyć pieniądze sołeckie, czy ma być wykonany 

projekt na drogę czy coś innego. Obecnie mamy tylko 2 projekty na drogi i możemy wybrać 1 

z nich.  

Radny Mielczarek powiedział, że będzie wielka kłótnia pomiędzy sołectwami Mokrsko I i II, 

ponieważ  każde będzie chciało aby u nich była budowana droga. Wydaje mi się, że nie jest to 

problem innych wsi, że sołectwa Mokrska nie umieją się dogadać. 

Radny Mielczarek –  sołectwo Mokrsko II przez kilka lat przeznaczało  swoje środki na 

budowę chodnika. W ub. roku pieniądze zostały przeznaczone między innymi na opracowanie 

projektu na modernizacje  budynku OSP. Pieniądze nie zostały zmarnowane. 

Radny Szkudlarek   - robimy drogi w polach, które nie są nikomu potrzebne, a nie skupiamy 

się na odcinkach gdzie ludzie z dróg naprawdę korzystają np.drogi dojazdowe na cmentarz 

oraz tam gdzie jest duże natężenie ruchu. Budujemy drogi w polach i jesteśmy zadowoleni bo 

mamy dofinansowanie. Patrząc na budżet gminy widzę, że dofinansowanie odcinka 200 mb 

drogi wynosi 315 tys.zł, a cała inwestycja kosztuje 1.575 tys.zł. Czym ta droga będzie 

wykładana? 

Wójt Gminy – radny połączył 2 zadania.  Kwota 1.270,00 tys. zł jest to zadanie związane z 

budową drogi „schetynówki” od Krzyworzeki do Mokrska, a drugie zadanie na kwotę 340 

tys.zł  jest  to droga w Ożarowie, odcinek 210 mb, realizowana w ramach bursztynowego 

szlaku. W przypadku „schetynówki” kwota 1.300 tys.zł jest to nasz wkład własny w realizację 

zadania. Natomiast przy budowie drogi w ramach bursztynowego szlaku Gmina wpłaca 100% 

wartości inwestycji , a po jej zakończeniu otrzymuje zwrot kosztów w wysokości 780-85%. 

 

2. Pismo Międzyzakładowego Związku Zawodowego Energetyk Łódź-Teren Zakładowy 

Zarząd Związku w Rejonie Energetycznym Wieluń w sprawie przewidywanych w latach 

2012- 2013 zmianami organizacyjnymi, restrukturyzacyjnymi i konsolidacyjnymi w PGE 

Dystrybucja SA Oddział Łódź-Teren 

dyskusja: 

Wójt Gminy – PGE Oddział Łódź-Teren  podobnie jak inne rejony energetyczne lub firmy, 

które zarządzają i zajmują się dystrybucją energii elektrycznej wprowadzają reformę 

dotyczącą stanu zatrudnienia i posiadanej bazy. Chcą stworzyć regiony, które będą miały w 

swoim obszarze do 100 tys. mieszkańców do obsługi. Nasz Rejon Energetyczny składał się z 

Posterunku w Wieluniu, Złoczewie i Działoszynie. Te posterunki mają ulec likwidacji. Po 

reorganizacji w przypadku awarii, czy spadku napięć będą przyjeżdżać monterzy z 

Posterunku w Bełchatowie. W naszym Rejonie pracuje ok.140 osób. Z tej załogi, która jest 

obecnie może pozostać ok.30 osób. Pozostałe osoby zostaną zwolnione lub mogą być 

zatrudnione przez firmy prywatne, które będą startować w przetargach. Firmy, w których 

przeprowadzono już taką reorganizacje  na nowo się rozbijają, ponieważ nie są w stanie 

dysponować siłami, aby wszystkie awarie usunąć na czas. Zakład Energetyczny w Wieluniu  
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prosi aby poprzez akcję społeczną , Radę Gminy i Wójta poprzeć ich  działania i wyrazić 

niezadowolenie w związku z przewidywanymi zmianami organizacyjnymi. Wiadomo, że 

jeżeli firma jest blisko, można znacznie szybciej  usunąć awarie. Pozostaje jeszcze kwestia 

współpracy. Gminie, podobnie jak mieszkańcom  na pewno łatwiej jest załatwić wiele spraw 

jeżeli zakład jest blisko. Po likwidacji  Rejonu w Wieluniu pozostanie kontakt poprzez 

infolinię. 

Przewodniczący Rady – proponowałbym upoważnić Wójta do przygotowania pisma 

wspierającego załogę i wyrażającego nasze stanowisko o nie likwidowaniu Rejonu w 

Wieluniu. 

 

3. wpłynęła oferta publikacji Vademecum Radnego „Rozwiązania Prawne” i „Wystąpienia 

Publiczne”. Koszt jednego egzemplarza wynosi 99 zł , cena promocyjna 69 zł za  1 egz.,  za 5 

szt 49 zł, 10 szt.39 zł, 15 szt 29 zł. 

Radni  nie wyrazili zainteresowania ofertą. 
 
4.W roku 2010 Regionalna Izba Obrachunkowa przeprowadziła kompleksową kontrolę 

gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy.  Na moje ręce wpłynęły ustalenia i zalecenia RIO. 

Zainteresowani radni mogą się z nimi zapoznać w biurze Rady. 

 

5. Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Gimnazjum w Mokrsku zaprasza radnych Gminy Mokrsko 

na Bal Ostatkowy, z którego dochód przeznaczony będzie na dofinansowanie wyjazdu 

młodzieży na zieloną szkołę. 

 

Marek Kieler Starosta Wieluński  

1.zapoznał z wynikami otwarcia ofert na przebudowę drogi 4510 tzw.schetynówka. 

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło 25 stycznia br. Wpłynęło 6 ofert. Kwota przeznaczona w 

budżecie na sfinansowania zadania to 4.704.967,74 zł. Najdroższa  oferta była na kwotę 

6.085.674,65 zł. Natomiast najtańsza oferta okazała się firmy LARIX  zp.zoo w Lublińcu na 

kwotę 3.865.543,50 zł. Obecnie trwa sprawdzanie dokumentów. Najprawdopodobniej 

podpiszemy umowę z tą firmą. Jak widać rozbieżność w cenach jest duża. W wyniku 

przetargu zaoszczędziliśmy 839.424,26 tys.zł . Na tą drogę otrzymamy dofinansowanie w 

wysokości 1 mln zł z Ministerstwa Infrastruktury /dofinansowanie 30%/ 

2.Jeśli chodzi o Szlak Bursztynowy to pozostały  nam do wykonania jeszcze 2 drogi tj.droga 

gminna Ożarów-Kowale 220 mb i droga leśna  - 800 mb w  osadzie Leniszki. 

Ponadto do wykonania  pozostał remont kościoła w Kadłubie i w parafii Raczyn /pokrycie 

dachu gontem/ oraz kamienicy w Ożarowie i taras przy  Muzeum w Wieluniu. Mam nadzieję, 

że wszystkie prace zostaną szczęśliwie zakończone, chociaż problemów nam nie brakuje. 

Przewodniczący Rady – Jaki jest termin realizacji zadania /schetynówki/? 

Wicestarosta -  zgodnie z specyfikacja plac budowy mamy przekazać 1 kwietnia. Zadanie ma 

być skończone do 30 sierpnia br. 

Wójt Gminy – proponuję powrócić do sprawy FOGR-u, czy mamy składać wniosek czy nie. 

Radny Bi Zenon – Jeżeli radni nie mogą się  zdecydować, na którą z dwóch dróg 

wymienionych przez Wójta składać wniosek,  to ja proponuję wykonać drogę-łącznik 

pomiędzy drogą na Jankus a Krzyworzeką, na co jest projekt. 

Przewodniczący Rady – Musimy się zastanowić gdzie budować  drogi. Ta droga jest też 

ważna, ale tam nikt nie mieszka. Jest to droga dojazdowa do pól. 

Radny Bil -  tak samo można powiedzieć o drodze pomiędzy Krajkowe a Kol.Krzyworzeka 

albo o drodze Krzyworzeka-Ożarów. Tam też nikt nie mieszka. 

Przewodniczący Rady – przy drodze Krzyworzeka-Ożarów już powstają nowe budynki. Za 

jakiś czas powstanie osiedle. 
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Poza tym dziś radni wnioskowali aby budować drogi gdzie mieszkają ludzie. 

Radny Szkudlarek – ja proponuję aby wykonać projekt na drogę na Granice. Ze środków 

Rady Sołeckiej możemy dołożyć pieniądze na projekt. 

Przewodniczący Rady -  Każdy radny może powiedzieć podobnie, chciałby aby w u niego 

była budowana droga. 

Radny Szaniec – w ub.kadencji wszystko  było robione w Komornikach, w Ożarowie nie było 

nic. Dobrze, że udało się pozyskać środki na drogi w Ożarowie  z Bursztynowego Szlaku oraz 

w ramach „schetynówek”. Powinniśmy realizować tylko takie inwestycje, gdzie mamy 

dofinansowanie 70-80%. 

Radny Szkudlarek – W Komornikach wykonano 680 mb drogi, a w Ożarowie 4 km. Ludzie 

krytykują, że budujemy drogi w polach. 

Radny Głąb – proponuję przegłosować każdą drogę , na którą możemy złożyć wniosek tj. 

 - drogę na Zbęk 

- drogę na Piaski 

Radny Braliński -   proponowałbym przyspieszyć procedurę opracowania dokumentacji na 

drogę na Mątewki i złożyć wniosek na tą drogę. 

Wójt Gminy  -  opracowanie projektu na  budowę drogi na Mątewki nie jest możliwe do 

zrealizowania w ciągu 1-2 m-cy, ponieważ dochodzą wywłaszczenia. Przygotowanie 

dokumentacji będzie kłopotliwe i czasowe. 

Obecnie tylko musimy zdecydować, na którą z 2 dróg składamy wniosek do FOGR-u. Po 

złożeniu wniosku okaże się jakie otrzymamy dofinansowanie i będziemy ponownie  głosować 

czy wprowadzamy zadanie do budżetu. 

Możemy złożyć  tylko 1 wniosek. Jeżeli okaże się, że nie stać nas na budowę drogi możemy 

się zawsze wycofać 

Wicestarosta -.  Złożenie wniosku nie obliguje do podpisania umowy. Powiat też składa 

wniosek do FOGR-u . Była wydana już dyspozycja odpowiednim służbom aby przygotowano 

dokumentacje. 

Przewodniczący Rady -  byłbym za wnioskiem radnego Bralińskiego aby przyspieszyć 

opracowanie projektu na Mątewki-Mamzerówkę i złożyć wniosek np.w sierpniu. 

Wójt Gminy – składanie wniosków jest do końca lutego. 

Radny Szkudlarek  - radni nie sa za drogą na Zbęk ani na Piaski. Proponuję złożyć wniosek 

realny. 

Przewodniczący Rady – w tej chwili nie mamy innych projektów na drogi. 

Radny Szkudlarek – do końca lutego można zrobić projekt, trzeba tylko chcieć. 

Radna Kmiecik – rok temu była dyskusja, która ma być budowana droga, czy na Piaski , czy 

na Jankus. Stwierdzono, że na Jankusie mieszka więcej ludzi i tam ma być budowana droga. 

Budowa drogi na Piaski ciągnie się od 2005 roku / jeszcze za poprzedniego Wójta/. 

Skończmy tą drogę. W Słupsku nie ma szkoły, placu zabaw, chodniki są b.zniszczone a  przez 

kopaniny nie można już przejechać. Wybudujmy chociaż drogi. 

radny Braliński – czy  nie można byłoby w ciągu m-ca opracować projektu na drogę na 

Motyl? 

Wójt Gminy – na drogę na Motyl musimy uzyskać pozwolenie wodno-prawne. W ciągu m-ca 

nie uda  się załatwić dokumentacji. 

Radny Głąb -  mamy 2 drogi, na które możemy złożyć wniosek. Złożenie wniosku nic nas nie 

kosztuje. Musimy wybrać czy budujemy drogę na Zbęk czy na Piaski. 

Wójt Gminy – jeżeli nie złożymy wniosku, możemy później żałować. 

Radny Szkudlarek -  czy jest szansa aby do końca lutego opracować projekt na inna drogę 

np.ma Granice. 
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Radny Braliński -  chciałem podziękować radnym, że poparli mój wniosek aby został 

opracowany projekt na drogę na Motyl. Przykro mi, że moi koledzy  radni z Komornik nie 

głosowali „za”, a będą przecież po niej jeździć. 

Gdy miała być budowana droga przez Pasternik  głosowałem „za”, a radny z Pasternika 

dzisiaj  wstrzymał się od głosu. Widać jakie jest poszanowanie bliskich kolegów. 

Radna Strózik -  dzisiaj dzielimy już oszczędności poprzetargowe. Może poczekajmy i nie 

decydujmy na co przeznaczyć środki. 

Przewodniczący Rady – jestem za tym aby na razie nie składać wniosku, poczekajmy z 

wydawaniem pieniędzy. 

Radny Głąb – proponuję poddać pod głosowanie, czy radni są zainteresowani aby pan Wójt 

złożył wniosek do FOGR-u. 

Radna Kmiecik  – jeżeli przejdzie droga na Piaski, czy droga na Mamzerówkę będzie 

wykonana. 

 

/W tym momencie część radnych opuściło obrady. Na sali pozostało 8 radnych/ 

 

Przewodniczący Rady – jeżeli przegłosujemy drogę na Piaski, to nie wiem czy radni zgodzą 

się aby w następnym roku była wykonana droga na Mamzerówkę. 

Wójt Gminy – droga na Mamzerówkę może być wykonana najwcześniej w roku 2015. 

 

Po dyskusji 7 głosami „za” i 1 głosie „wstrzymującym się” radni  przegłosowali aby 
pan Wójt złożył wniosek do FOGR-u na budowę drogi na Piaski. 
 
sołtys Ciura Elżbieta – korzystając z obecności Wicestarosty chciałam zgłosić wniosek o 

pogłębienie rowu i poprawienie przepustów przy drodze powiatowej przez Mątewki oraz 

postawienie znaku informacyjnego miejscowość Mątewki jak kończy się wieś Chotów a 

zaczyna wieś Mątewki. 

Radny Szaniec  

– chciałem przypomnieć p.Wójtowi w imieniu Rady Soleckiej i mieszkańców o zakupie rur Ø 

40, na które zebranie wiejskie przeznaczyło kwotę 5 tys.zł. / zwrot pożyczonych rur/ 

- na drodze, która została wykonana koło „dębu wolności” w Ożarowie obok p.Olejnika robi 

się góra lodowa. Nie ma zachowanych odpowiednich spadków. Zwracałem na to uwagę 

kierownikowi budowy. Woda  nie spływa do kratki, tylko przelewa się na drugą stronę drogi 

powiatowej. 

Pani Sołtys Czart – chciałam zgłosić wniosek o odkopanie i podniesienie studzienki 

wodociągowej, która znajduje się  przy wjeździe do parku w Chotowie. Od tej studzienki jest 

wykonane  przyłącze wodociągowe do mojego domu i p.Strugały. 

radna Strózik – mam prośbę o dokończenie prac przy moście obok p.Golańskiego w 

Krzyworzece. Most został naprawiony ale miało być wykopane 20 mb rowu. 

radna Kmiecik  zgłosiła: 

 naprawę drogi na Kopaninach w Słupsku. Dziury są tak duże, że nie można przejechać 

samochodem. 

- naprawę chodnika w Słupsku koło p.Kowalika oraz p Wolnego 

- zabezpieczenia kabla telefonicznego, który został wyrwany z budynku p.Siwika przez 

   przejeżdżający duży samochód. . Kabel wisi na budynku remizy OSP. Dzwoniłam do 

   Telekomunikacji, ale otrzymałam odpowiedź, że  nie jest to ich sprawa. 

Radny Pietras – zgłosił interpelacje w sprawie naprawienia dziur w drodze do szkoły w 

Ożarowie. Dziury są dość głębokie  /10-15 cm/ 

Sołtys Szewczyk – zwrócił się z zapytaniem do pana Starosty, kiedy pogotowie zacznie 

realizować zlecenia. Obecnie wszyscy chorzy są odsyłani do Sieradza . 
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Wicestarosta – Pogotowie funkcjonuje i jeździ do chorych. Szpital wygrał konkurs na 

ratownictwo medyczne. Nie istnieje w tej chwili Szpitalny Oddział Ratunkowy tzw. doraźna 

pomoc.  2 listopada ub r. zmieniło się rozporządzenie Ministra  Zdrowia, które zmusiło 

wszystkie szpitale powiatowe do spełnienia określonych standardów. We wcześniejszym 

rozporządzeniu  termin  dostosowawczy  szpitali był  do roku 2013. Lądowisko zostało 

wykonane, natomiast SOR nie został wykonany zgodnie z obowiązującymi wymogami. 

Osobiście podpisywałem oświadczenie do NFZ, ze do końca grudnia wymogi zostaną 

spełnione. Pierwotnie było powiedziane, że jeżeli zostanie złożone oświadczenie, to NFOZ 

zakontraktuje usługi. Szpital może przystąpić do konkursu.  

Niestety zmieniła się interpretacja przepisów i okazało się, że oświadczenie nie wystarczy. Do 

końca 2011 roku  szpital wymogi spełnił. Z budżetu powiatu na  ten cel szpital otrzymał  920 

tys.zł, w tym w m-cu grudniu 520 tys.zł. 

Mamy zapewnienie od pani Dyrektor, że 1 lutego będzie ogłoszony konkurs. Mam nadzieję, 

że kontrakt otrzymamy. Nie wiadomo tylko na jaką kwotę. Brak SOR kosztuje szpital 

dziennie ok.3 tys.zł. 

Zgodnie z informacją pani Dyrektor dzieci do 18 roku życia są przyjmowanie na Izbie 

przyjęć, a tylko osoby dorosłe są odsyłane do Sieradza lub Wieruszowa czy Pajęczna. 

pan Sołtys Szewczyk – jest to nieprawdą. Byłem z dzieckiem niepełnoletnim i wysłano mnie 

do Sieradza. 

Wicestarosta –  dziękuję za tą uwagę, będę w tej sprawie rozmawiał z p. Dyrektor szpitala. 

Radny Szaniec – będąc w szpitalu osobiście czytałem informację, że dzieci do 18-roku życia 

są przyjmowane w Wieluniu. Proponuję złożyć skargę. 

Pan Wicestarosta – w sprawie skarg na kierowników jednostek podległych Powiatowi, 

przyjmuje obywateli  w każdy poniedziałek Starosta, Wicestarosta, Skarbnik i Sekretarz 

Powiatu. 

 

 

P u n k t  12 

 

Zamknięcie obrad sesji 

 

Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie się porządku obrad, podziękował wszystkich za  

przybycie i następnie zamknął obrad XVII sesji rady Gminy. 

 

Na dzisiejszej sesji zostały podjęte następujące uchwały stanowiące integralną część 

protokołu: 

 

Lp. Nr uchwały W sprawie 

1. XVII/93/12  Uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2019 

2. XVII/94/12 Uchwalenia budżetu gminy na 2012r 

3. XVII/95/12 Organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i 

organizacyjnej szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę 

Mokrsko 

4. XVII/96/12 Uchwalenia planu pracy Rady Gminy oraz zatwierdzenia planu pracy 

Komisji na 2012r 
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Na powyższym protokół zakończono i podpisano.- 

 

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

 

Ewa Jędrzejak          Majtyka  Grzegorz 

 

 

Protokół niniejszy obejmuje: 

1.Streszczenie przebiegu obrad sesji od strony Nr 1 – 17 

2.Podjęte uchwały od  Nr XVII/93/12 – XVII/96/12 

3.Załączniki jak niżej: 

 

1. Treść załącznika 

1. Zbiorcze zestawienie sprawozdań za okres od 22 grudnia 2011 roku do 15 stycznia 2-

012r 

2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Mokrsko na 

lata 2012-2019 

3. Projekt  uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mokrsko na rok 2012 

4. Projekt uchwały w sprawie wspólnej organizacji obsługi administracyjnej, finansowej 

i organizacyjnej szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mokrsko 

5. Opinia zbiorcza z wspólnego posiedzenia komisji  

6. Projekt planu pracy Rady Gminy i komisji Rady Gminy na 2012 rok 

7. Informacja na temat działalności Gminnej Spółki wodnej w roku 2011 i 2012 

 

 

 

 

 

 
 
 


