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P R O T O K Ó Ł NR XVIII/2012 

 

z sesji Rady Gminy Mokrsko odbytej w dniu  15 lutego 2012 roku w sali konferencyjnej 

Urzędu Gminy 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.Gładysz Irena 

6.Grześlak Grażyna 

7.Kmiecik Sabina 

8.Majtyka Grzegorz 

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.Mielczarek Marek 

 

Ponadto w sesji udział wzięli: 

1.Tomasz Kącki - Wójt Gminy  

2.Renata Nagła - Skarbnik Gminy 

3.Beata Marczak - Kierownik Referatu Zamówień, Funduszy, Inwestycji i Spraw 

                                       Społecznych      

4.Elżbieta Ciura  - sołtys sołectwa Mątewki 

5.Adam Szewczyk      - sołtys sołectwa Słupsko 

6.Danuta Komor - sołtys sołectwa Mokrsko II 

7.Grażyna Ptak - sołtys sołectwa Jasna Góra 

8.Wiesława Czart - sołtys sołectwa Chotów 

9.Agata Rzeźnik    - sołtys sołectwa Brzeziny 

10.GenowefaWolna - sołtys sołectwa Krzyworzeka II 

11.Jolanta Juszczak    - sołtys sołectwa Ożarów 

12.Słowik Zdzisław   - sołtys sołectwa Mokrsko I 

13.Tomasz Kowalik - dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji 

14.Mariusz Cipiszewski – Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w 

                                           Wieluniu 

 

Ogółem w obradach XVII sesji udział wzięło 28 osób. 
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Porządek obrad sesji: 

 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy. 

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Przedstawienie stanu organizacyjnego Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu na terenie 

     gminy /dzielnicowy/. 

6. Uchwalenie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

     na 2012 rok 

7.Uchwalenie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 

8.Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Chotów 
9.Podjęcie uchwał w sprawie: 

   a/ zmian w budżecie gminy na 2012 rok 

   b/ zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

       Wodnej na zadanie „Zarządzanie  energią w budynkach użyteczności publicznej 

        jednostek Samorządu Terytorialnego” 

   c/ uchylenia uchwały Nr XVI/89/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przystąpienia 

       do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

       Mokrsko zatwierdzonego uchwałą Nr XIV/64/03 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 18 

       grudnia 2003 roku dla terenów do lokalizacji farm wiatrowych w obrębach geodezyjnych 

       Mokrsko, Komorniki, Jasna Góra, Ożarów, Krzyworzeka i Brzeziny gmina Mokrsko 

10. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 

11. Zamknięcie obrad sesji. 

 

 

P u n k t  1 
 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

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

zaproszeniem na sesje, czy do porządku sesji są uwagi? 

Pani Skarbnik - mam prośbę aby wykreślić z porządku sesji punkt 9a dot. zaciągnięcia 

pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu „Budowa systemu oczyszczania ścieków w 

gminie Mokrsko”. Uchwała w tej sprawie zostanie podjęta w okresie późniejszym po 

ogłoszeniu przetargu. 

W miejsce tego punktu proponuję wprowadzić punkt dotyczący zmian w budżecie gminy na 

2012 rok. 
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Radny Piśniak – w dniu 8 marca złożyłem w Urzędzie Gminy wniosek skierowany na ręce 

pana Przewodniczącego. Chciałem się zapytać czy pismo dotarło do pana Przewodniczącego. 

Przewodniczący Rady –  pismo zostanie odczytane w punkcie 10  „Interpelacje, zapytania i 

wolne wnioski”. 

 

Więcej uwag nie było, Przewodniczący poddał  pod głosowanie porządek obrad XVIII sesji 

Rady Gminy z zaproponowaną zmianą przez panią Skarbnik. 

 

Rada Gminy jednogłośnie zatwierdziła porządek obrad XVIII sesji Rady Gminy. 
 

 

 

P u n k t   3 
 

Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy 
 

Protokół z  XVII 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, Małgorzatę 

Witkowską  oraz Marka Pietrasa. 

 

Rada Gminy  zaproponowany skład  Komisji Uchwał i Wniosków  przyjęła 
jednogłośnie.  
 

 
 

P u n k t  5 
 

Przedstawienie stanu organizacyjnego Komendy Powiatowej  
Policji w Wieluniu na terenie  gminy   /dzielnicowy/ 

 
Głos zabrał aspirant Mariusz Cipiszewski – Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komendy 

Powiatowej Policji w Wieluniu. 

Jestem bezpośrednim przełożonym dzielnicowego Tomasza Kowalika. Od 1 lipca ub. roku 

nastąpiły zmiany w  strukturze organizacyjnej  Policji. Do lipca Gmina Mokrsko podlegała 

pod Komisariat  Policji w Białej .  W jego strukturach znajdował się również dzielnicowy, 

który od 1 lipca przeszedł do rewiru w Wieluniu.  Dzielnicowym na teren Gminy Mokrsko 

pozostała ta sama osoba tj.pan Tomasz Kowalik. Obecnie Gmina Mokrsko podlega pod 

Komendę Powiatową Policji w Wieluniu. Obsługa obywateli jest całodobowa. Jest 

wyodrębnione ogniwo patrolowo-interwencyjne, które ma za zadanie patrolować teren i w 

razie potrzeby  prowadzić działania interwencyjne. W skład ogniwa patrolowo-

interwencyjnego wchodzi 25 etatów. Na dzień obecny są 3 wakaty.  

Wszystkie problemy wymagające interwencji policji należy obecnie zgłaszać do Wielunia   na 

nr tel.997 lub 112. 
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Natomiast  w innych sprawach natury społecznej należy zgłaszać się do dzielnicowego. 

Gdyby kontakt z dzielnicowym był utrudniony  można telefonować bezpośrednio do mnie.  

Dyskusja:  

Wójt Gminy – z Komendy Policji wpłynęło pismo w sprawie dofinansowania do zakupu 

samochodu.  Czy coś bliżej możemy się dowiedzieć na ten temat? 

Aspirant Mariusz Cipiszewski -  nie orientuję się  w tej sprawie, ponieważ nie jest to w mojej 

kompetencji. Trudno jest mi wypowiadać się na ten temat. Na pewno samochód będzie służył 

jako radiowóz osobowy. 

Wójt Gminy -  czy  można przedstawić jaki jest stan bezpieczeństwa lub jakie 

nieprawidłowości występują na terenie gminy. 

Pan Tomasz Kowalik, dzielnicowy -  szczegółowa analiza wykonana zostanie do końca 

marca. Analizując na bieżąco stan bezpieczeństwa  w gminie , można odnotować spadek 

dokuczliwych przestępstw tj. kradzieży z włamaniem. W poprzednich latach zdarzały się 

częste kradzieże na terenie sołectwa Motyl.  

Jeśli chodzi o inne rodzaje przestępstw trzeba poczekać na analizę całoroczną. 

Może sołtysi lub radni wypowiedzą się czy poprawił się stan bezpieczeństwa w gminie. 

Radny Braliński – jestem mieszkańcem  Motyla. Osoby dokonujące kradzieży na naszym 

terenie zostały wykryte i  osadzone w areszcie. Mogę powiedzieć, że sytuacja uległa 

poprawie. 

Radny Szaniec – policjant nie powinien być postrachem, w policjancie winno się widzieć 

przyjaciela. Dzielnicowy powinien znać mieszkańców, wiedzieć czym się kto zajmuje, gdzie 

pracuje itd. Jeżeli np. spadnie śnieg powinien również zwrócić grzecznie uwagę, że należy 

odśnieżyć chodnik. Tak jak nauczyciel, dzielnicowy musi wyrobić sobie uznanie wśród 

mieszkańców .  

Radny Szkudlarek -  jestem radnym i sołtysem sołectwa Komorniki. Osobiście zgłaszałem i 

prosiłem o rozmowę z dzielnicowym. Podałem nawet swój numer telefonu. Dyżurny policjant 

obiecał,  że sprawę pokieruje dalej. Do dzisiaj rozmowy nie było. Dobrze byłoby aby ludzie 

widzieli i znali dzielnicowego, by było go widać w terenie. 

Pan Tomasz Kowalik – do mnie ta informacja nie dotarła. Jeżeli pan radny z Komornik ma 

problem możemy się umówić na rozmowę. Dzielnicowy nie jest od karania, ale aby pomóc 

mieszkańcom, którzy mają jakiś problem.  Mój  czas pracy w terenie uzależniony jest od 

nawału pracy biurowej. Jest okres,  że patrole  na terenie Gminy Mokrsko są , a  nieraz ich nie 

ma, ponieważ pracuję na innej gminie. 

Przewodniczący Rady – ile gmin  do obsługi ma nasz  dzielnicowy? 

Pan Tomasz Kowalik, dzielnicowy – do obsługi mam gminę Mokrsko i  od 2 m-cy częściowo 

gminę Wieluń.  

Aspirant Mariusz Cipiszewski – mamy wakat  w Wieluniu i pan Kowalik również  zastępuje 

dzielnicowego w gminie Wieluń. 

Radna Kmiecik – odbywają się obecnie zebrania wiejskie. Czy jest możliwość aby 

dzielnicowy wziął udział w zebraniach. Mieszkańcy mieliby okazję Go poznać. 

Pan Tomasz Kowalik –   czy jest  potrzeba, aby dzielnicowy wziął udział we wszystkich 

zebraniach? 

Obecni na sali sołtysi wyrazili opinie , że nie widzą potrzeby  udziału dzielnicowego w 
zebraniach.  

Więcej zapytań nie było, Przewodniczący podziękował za przybycie i przedstawienie 

informacji. 
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P u n k t  6 

 

Uchwalenie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych na 2012 rok 

 

Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu  panią Patrycję Baranowską – Pełnomocnika 

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Radna Witkowska Małgorzata – wszyscy radni otrzymali Program, mogli się z nim zapoznać 

Proponuję aby  go nie czytać, a tylko przedstawić jaka jest skuteczność przeciwdziałania 

alkoholizmowi, co zmieniło się i jakie są osiągnięcia od ubiegłego roku. 

Pani Baranowska – główną zmianą jest powstanie Grupy AA „Nowość”, która korzysta z 

pomieszczeń w parku w Mokrsku. Grupa sama się finansuje, sama się organizuje,  ustala plan 

działania. Kierownikiem grupy jest pani Spodzieja. W prowadzeniu grupy pomaga pan 

Ryszard Cywiński, który jest stałym członkiem grupy AA w Wieluniu.  Uczy on jak 

prowadzić grupę AA. W posiedzeniach Grupy AA w Mokrsku uczestniczy około 10 osób.  

Czy jest to dużo czy mało. Bardzo trudno jest   przyznać się, że jestem alkoholikiem, zrobić 

pierwszy krok i przyjść na takie spotkanie. 

Radna Witkowska – jak trafiają osoby  na spotkania grupy AA, czy same się zgłaszają , czy w 

inny sposób? 

Pani Baranowska -  jest warunek, że osoba, która trafia na Grupę AA nie może pić. Osoby, 

które uzależnione od alkoholu kontaktują się między sobą i informują o możliwości 

skorzystania ze spotkań. My również informujemy, że jest możliwość udziału w spotkaniach 

Grupy AA. 

Radna Witkowska – czy osoby biorące udział w spotkaniu to alkoholicy? 

Pani Baranowska -   grupy AA , to są  tylko  alkoholicy.  Grupa może 1 raz w m-cu 

organizować mityng otwarty. Są to jednak ustalenia tej grupy. Jeżeli w spotkaniu uczestniczy 

ktoś z zewnątrz,  te osoby nie czują się  luźno, nie mogą swobodnie rozmawiać, nie mogą 

przeprowadzić mitingu wszystkich kroków grupy. Uczestnicy grup AA muszą trwać w 

abstynencji lub być w trakcie przerwanego ciągu alkoholowego. 

Byłam na pierwszym spotkaniu grupy AA ponieważ chciałam zobaczyć jak takie spotkania 

wyglądają i byłam pod dużym wrażeniem jej działania..  

Radna Witkowska – na czym polega zgłoszenie do Punktu? 

Pani Baranowska -  najczęściej zgłoszenia są od rodziny alkoholika. Osoba pijąca otrzymuje 

wezwanie i trafia do punktu . Proponujemy jej udział w spotkaniach grupy AA. Musi ona 

jednak dojrzeć by uczestniczyć w spotkaniach. 

Radna Witkowska – czy rodziny są wspomagane przez psychologa. 

Pani Baranowska – ja mam ukończoną pomoc psychologiczną, ale nie jestem psychologiem, 

natomiast Pan Marek Napieraj jest konsultantem uzależnień i specjalistą ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie.  

Jeśli chodzi o dzieci,  bardzo często, jeśli jest to potrzebne odsyłamy rodziców do konsultacji 

zachowania dziecka w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieluniu. Do tej pory w 

każdy pierwszy poniedziałek m-ca konsultacje są bezpłatne. 

Radna Witkowska – czy osoby  korzystają z Poradni? 

Pani Baranowska – jeżeli będziemy napierać, to te osoby będą czuć nad sobą nadzór i nie 

będą kontynuowały współpracy z Punktem.  

Radny Szaniec – czy można osobę, która nadużywa alkoholu skierować na leczenie 

przymusowe? Czy nadal ma rozwijać się  w tej rodzinie patologia? Gdyby w czasie  udało się 

zapobiec, dzieci niejednokrotnie nie musiałyby trafić do domu dziecka. 

Pani Baranowska – nasze prawo nie ułatwia nam sprawy. Aby skierować osobę na 

przymusowe leczenie Gminna Komisja Alkoholowa może zwrócić się do Sądu. 
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W ub. roku mieliśmy 2 sprawy. W jednym przypadku Sąd zasądził pokrycie kosztów.  Był to 

koniec roku nie mieliśmy środków,  dlatego musieliśmy odstąpić od dalszego postępowania. 

W tym roku sprawę ponowimy. 

Może się zdarzyć, że sąd wyda  wyrok o przymusowym leczeniu, osoba trafia do ośrodka  i 

jeżeli odmówi leczenia to my nie możemy nic zrobić.  Taka osoba wraca z powrotem do 

domu. 

Radny Głąb -  pani Baranowska wspomniała, że nie było pieniędzy na pokrycie kosztów 

sądowych. Uważam, że gdyby Rada wiedziała o tym, na pewno wyraziłaby zgodę na zmiany 

w budżecie. 

Wójt Gminy -  środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi pochodzą tylko z opłat za 

wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczane są na zadania ujęte 

w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Jeżeli osoba sama nie podejmie leczenia, to my nie możemy nic zrobić. Bardzo często jest 

wymagana pomoc małżonka. Wiele osób nie zgłasza problemu alkoholowego w rodzinie, 

chce tylko aby nie było awantur w domu. 

Łatwiej jest przymusić do leczenia gdy są dzieci, gdyż  mogą być odebrane prawa 

rodzicielskie 

Radna Gładysz  -  tak jak powiedziała pani Baranowska problem jest w prawie, ustawodawca 

umywa ręce. Powinna być możliwość odizolowania  alkoholików od społeczeństwa na 

dłuższy czas. Człowiek, który pije myśli tylko skąd wziąć pieniądze aby kupić alkohol., nie 

interesuje go rodzina, dzieci. Uważam, że w stosunku do tych osób  nasze Państwo powinno 

podejść b. rygorystycznie  „po chamsku”. 

Wójt Gminy –  Dużą rolę odgrywa rodzina. Rodzina musiałaby chcieć odciąć się od takiej 

osoby. Jest rozwód, separacja  itd. 

Prawo stanowione 30 lat temu było ostre. Dzisiaj  nie możemy nikogo przymusić do leczenia 

jeżeli się nie zgodzi. 

Sołtys  Szewczyk -  lepiej  wcześniej przeciwdziałać niż później leczyć. Uważam, że dużo 

pogadanek na ten temat  powinno być w szkołach.  Dzisiaj młodzież dużo pije.  

Radny Szaniec -  zgadzam się , że szkoła powinna wychowywać, ale gdzie są rodzice? 

Mieszkam naprzeciwko przystanku PKS i widzę jak młodzież się zachowuje /już rano zanim 

pojedzie do szkoły niejeden zdąży wypić piwo/. 

 

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

Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę  Nr XVIII/97/12 w sprawie uchwalenia 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok. 
 

 
P u n k t  7 

 
Uchwalenie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 

 
Głos zabrała p.Baranowska na dzień dzisiejszy nie ma żadnych zgłoszeń ze szkół ani 

indywidualnych, że problem narkotykowy na terenie gminy istnieje. 

Program Przeciwdziałania Narkomanii opiera się przede wszystkim na prowadzeniu 

profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej. 

Środki przeznaczone na realizację Programu przekazywane są do szkół, które opracowują 

projekty  tzw. mini granty. W ramach projektu organizowane są pogadanki,  konkursy, 

spotkania z policjantami.  
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Jeżeli na naszym terenie pojawiłby się problem narkotykowy to musielibyśmy sięgnąć o 

pomoc osoby wyspecjalizowanej w tej dziedzinie, zajmującej się narkomanią. 

 

Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie projektu 

uchwały. 

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XVIII/98/12 w sprawie uchwalenia 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012. 
 

 
P u n k t  8 

 

Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Chotów 
 

Głos zabrała pani Beata Marczak. 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chotów na lata 2012-2020 

jest spowodowana koniecznością uzupełnienia wniosku, który został złożony do Urzędu 

Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , działanie Odnowa  i 

Rozwój Wsi. Zostały  złożone 3 wnioski. Podjęcie uchwały jest związane  z wnioskiem 

dotyczącym parku. 

Jeśli chodzi o POM  zmiana jest kosmetyczna. Zmienione zostały lata na 2012-2020, co 

wpłynęło na harmonogram . W Harmonogramie finansowo-rzeczowym rozszerzone są 

działania do roku 2020. Nie ma działań sprzed roku 2012. Na stronie 33 w punkcie realizacja 

i monitoring zostały uzupełnione informacje odnośnie zrealizowanego projektu w latach 

2010-2011 tj: o 

- adaptację pomieszczeń budynku Ludowo-Strażackiego w miejscowości Chotów na świetlicę 

wiejską. Są informacje o sumie realizacji projektu, o trwałości. Zostały dodane wszystkie 

inwestycje, które zostały wykonane w Chotowie w roku 2011. 

Wójt Gminy.- Złożone wnioski dotyczyły 

-  obiektu sportowego, 

-  parku , alejek , parkanu i bramy wjazdowej, 

-  budynku OSP.  

   Z wniosku dot.budynku  wycofaliśmy się, ponieważ  istnieje zagrożenie  krzyżowego 

finansowania jednej inwestycji 2 razy ze środków unijnych. Konsekwencje mogą być takie, 

że wszystkie projekty finansowane z PROW-u  w tym kanalizacja mogą podlegać zwrotowi 

środków. 

Projekty nie znajdują się na liście do dofinansowania. Może się okazać, że dofinansowania 

nie otrzymamy. Chcemy jednak sprawę doprowadzić do końca i wnioski uzupełnić. Jutro 

musimy wszystkie  niezbędne dokumenty dowieźć. 

Dyskusja: 

Radna Witkowska –  czy zmiany dotyczą przesunięcia realizacji końcowego zadania: 

Pani Marczak – Plan Odnowy Miejscowości powinien być ujęty w okresie 7-letnim od 

momentu rozpoczęcia inwestycji. Poprzedni Plan nie był modyfikowany. Jak go 

uchwalaliśmy był w perspektywie 7-letniej.  

Z uwagi na to, że upłynął już pewien okres czasu i warunek  7-letni nie był zachowany, 

dlatego dzisiaj jest uzupełnienie  formalne. 

Radna Witkowska – co z Planem Odnowy Miejscowości Mokrsko? 

Przewodniczący Rady – Punkt dotyczy POM-u w Chotowie. Proponuję to pytanie zdać w 

punkcie „Zapytania i wolne wnioski”. 
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Więcej pytań dotyczących POM-u w Chotowie nie było. Przewodniczący poprosił Komisję 

Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. 

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XVIII/99/12 w sprawie zatwierdzenia 
Planu Odnowy Miejscowości Chotów na lata 2012-2020. 
 
 

P u n k t  9 
 

Podjęcie uchwał w sprawie: 
    

 

a/ zmian w budżecie gminy na 2012 rok 
 

Głos zabrała pani Renata Nagła-Skarbnik Gminy 

 

Proponowane zmiany w budżecie na dzisiejszą sesję dotyczą między innymi: 

1. zwiększenia planu dochodów o 3.600 zł. Jest to dotacja celowa jaką otrzymał GOPS na 

realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia 

pielęgnacyjne na naszym terenie.  Plan dochodów zwiększamy w zadaniach zleconych o 

kwotę dotacji tj.3.600zł. 

2.W planie wydatków są przeniesienia pomiędzy paragrafami oraz działami. 

W dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo  

zwiększa się wydatki bieżące o 10.000,00.zł, z czego wynagrodzenia i pochodne to kwota 

8.000,00.zł, a wydatki związane z innymi bieżącymi zakupami 2.000,00.zł. Pan Wójt wyjaśni 

czego dotyczy ta kwota. 

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

zmniejszenia i zwiększenia  są o  1.700 zł., w tym w rozdziale Dostarczanie ciepła - 700 zł, w 

rozdziale Dostarczanie wody – 1000 zł. /dot. kosztów kursu  palaczy/ Na ten cel była 

zaplanowana mniejsza kwota. 

Dział 750 – Administracja publiczna 

Zmniejsza  wydatki bieżące związane z działalnością statutowych zadań o kwotę 10.000 zł, tj 

o kwotę  przeznaczoną na Dział Rolnictwo i Łowiectwo  

Dział  801 –Oświata i wychowanie 

Dokonuje się przeszacowania wynagrodzeń  grupy gdzie są wynagrodzenia i składki od nich 

naliczone. Są to zmniejszenia i zwiększenia, które dotyczą wprowadzenia paragrafu 

związanego z umowami zleceń. W jednej ze szkół pracownicy obsługi są na zwolnieniu 

lekarskim i zastępstwo będzie w formie umowy zlecenia., co musi znaleźć odzwierciedlenie 

w ich planie finansowo-rzeczowym. 

Dział 852 Pomoc społeczna 

W  zadaniach zleconych zwiększa się o kwotę 3.600 zł na świadczenia społeczne zgodnie z 

otrzymaną kwotą dotacji.. 

Są to wszystkie proponowane zmiany. 

Wójt Gminy – kwota 10.000 zł  wiąże się z możliwymi kosztami związanymi z odebraniem 

zwierząt w gospodarstwie p.Wąsińskich z Mokrska oraz regulowaniem płatności jeżeli bydło 

zostanie przekazane innemu rolnikowi.  W tej chwili są prowadzone rozmowy, są  

pracownicy Gminy i GOPS-u oraz lekarz WET. 

Dyskusja: 

Radny Szkudlarek – kto podejmuje decyzje o odebraniu zwierząt, czy pan Wójt czy lekarz  

weterynari.. 

Wójt Gminy – decyzje podejmuje Wójt Gminy. 
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Radny Szkudlarek – czy na terenie powiatu wieluńskiego już było zdarzenie odebrania 

rolnikowi zwierząt? 

Wójt Gminy – nie mam takiej wiedzy. Ogólnie można powiedzieć, że zdarzają się takie 

przypadki. Częściej dotyczą psów  jeżeli są źle utrzymywane.  

Może to być pierwsza akcja w gminie dotycząca prawie 30 szt bydła. 

Radna Witkowska – jeżeli w tym gospodarstwie są krowy i nie są dojone, bydło jest głodzone 

ponieważ rolnicy są pijani, to rzeczywiście  trzeba coś zrobić.  

Rozumiem , że pieniądze otrzyma gospodarz, który będzie zajmował się  krowami. 

Wójt Gminy –  zgodnie z ustawą do końca marca powinniśmy  uchwalić program opieki nad 

zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, w którym są wskazani  gospodarze,  do 

których zwierzęta mają być skierowane. W uchwale nie będziemy wskazywać bezpośrednio 

miejsca , ponieważ są różne przypadki  , dotyczące bydła, trzody chlewnej, owiec itd. 

Rozmawialiśmy  już z rolnikami, czy  ktoś byłby w stanie przejąć zwierzęta i je utrzymywać.  

Następnie są kolejne procedury łącznie z wyrokami sądowymi, mówiące o odebraniu zwierząt 

czy nawet przepadku mienia. Jeżeli ktoś wyrazi zgodę na przyjęcie zwierząt, może żądać za 

to wynagrodzenia, a my musimy  zapłacić. 

Problem jest spory ponieważ jest dużo szt. bydła ok.30, w tym 9 krów /6 dojnych/. 

Udało nam się nawiązać kontakt z członkami rodziny, którzy przebywają poza granicami 

Polski. Chcą abyśmy na razie nic nie robili, przyjadą i uregulują sprawę, zwierzęta sprzedają. 

Jeżeli nie będę miał pewności, że zwierzęta będą miały odpowiednia opiekę, to mogę wydać 

decyzję o ich odebraniu.  

Dla nas  ta sytuacja nie jest korzystna, ale ustawa mówi, że powinniśmy reagować na tego 

rodzaju sprawy. Lekarz weterynari nie musi wydawać decyzji mówiącej o odebraniu zwierząt, 

może wyrazić tylko swoją opinię. Opinia lekarza weterynari jest najgroźniejsza dla 

właściciela, ponieważ może być wszczęte postępowanie o znęcaniu się nad zwierzętami. 

Radna Witkowska – które rozwiązanie jest najbliższe, na jakim etapie jest sprawa. 

Wójt Gminy – sprzedać zwierzęta może właściciel. Właścicielem jest pan i pani Wąsińska. 

Ktoś musi ich do sprzedaży zwierząt przekonać. Muszą oni dokument sprzedaży podpisać, 

ponieważ mogą kogoś posądzić o kradzież. My możemy tylko to uczynić po wyroku 

sądowym. 

Radny Chwaliński – mam pytanie dotyczące zdrowotności zwierząt  Ktoś przejmie zwierzęta,   

może się okazać, że jakaś  krowa padła, co wtedy , kto odpowiada.  

Wójt Gminy – przejmujący może  zlecić  badanie zwierząt przez lekarza weterynari, ale 

Gmina będzie musiała koszty zwrócić. Jeśli zwierzę padnie, a nie będzie to spowodowane ich 

złym traktowaniem, to jest to normalna sprawa. Zwierzęta są ubezpieczone, a jeśli nie, to 

Gmina będzie  miała z tego tytułu  problem, ponieważ zleciła  danemu rolnikowi przyjęcie 

zwierząt.  

Radny Chwaliński – każde zwierzę jest zakolczykowane. Ma swój numer, wydany jest 

paszport na właściciela, jest nr gospodarstwa itd. 

Wójt Gminy – jest to sytuacja szczególna. Ustawa dopuszcza  i umożliwia działanie. Gmina 

przejmuje zwierzęta i staje się ich właścicielem w danym momencie. 

Jeśli chodzi o koszty to ustawa dopuszcza  możliwość  żądania od właściciela zadość 

uczynienia za poniesione koszty. Może to odbyć się na drodze dobrowolnej lub sądowej.  

Sytuacje mogą być różne. 

Radny Szkudlarek – czy w tym gospodarstwie nie ma środków do  życia,  karmy dla zwierząt, 

pomieszczeń, że nastąpiła taka sytuacja.?  Mam informacje, że miał być ktoś zatrudniony w 

tym gospodarstwie. 

Wójt Gminy – pasza dla zwierząt jest. W  gospodarstwie jest problem alkoholowy.  
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Radny Szkudlarek - Jeżeli jest pomieszczenie, jest karma , to po co wywozić zwierzęta. Może 

lepiej byłoby kogoś zatrudnić, aby  w tym najgorszym okresie dla gospodarzy uzyskali oni 

pomoc.  Byłoby to taniej niż rozwożenie zwierząt. 

Radny Braliński – czy są rozmowy prowadzone gdzieś dalej, aby tych zwierząt nie zabierać. 

Wójt Gminy –   nie znajdziemy kogoś od razu by przyjął wszystkie zwierzęta, musimy  

jednak w jakiś sposób sobie poradzić. Możemy oddelegować pracowników lub kogoś 

zatrudnić. 

Jeżeli będzie wydana decyzja, to będzie wydana o odebraniu zwierząt. Zwierzęta nie powinny 

pozostać w tym gospodarstwie. W decyzji powinny być podane przyczyny, dlaczego 

zwierzęta odebrano. Opinię dotyczącą stanu zwierząt może wydać lekarz  weterynari.  

W tym gospodarstwie stan zwierząt nie jest zły, tylko stan i funkcjonowanie osób, które  za 

nie odpowiadają może być przyczyną o ich odebraniu. 

Gdyby zwierząt nie było, to  ludzie, którzy są w tym gospodarstwie i są dorośli sami   

odpowiadają czy stracą swój majątek czy nie. 

Wielu mieszkańców, bliscy lub dalsi oraz sołtysi monitują abyśmy coś w tej sprawie zrobili. 

Były prowadzone różnego rodzaju rozmowy, nie odniosły jednak żadnego skutku. Do tego 

dochodzi jeszcze sprawa zdrowotna pani Wąsińskiej. Państwo Wąsińscy nie mają blisko 

rodziny, dzieci są w Holandii. Wczoraj  rozmawiałem z dziećmi, nie mogą od razu przyjechać 

ale chcą aby na razie nie podejmować drastycznych kroków. Postarają się jak najszybciej 

wrócić i   załatwić sprawę. 

Radny Szaniec – czy była prowadzona rozmowa  z rodziną np. ze szwagrem, bratową. Może 

ktoś zająłby się zwierzętami na jakiś czas, a oni podjęliby leczenie. Może  być tak, że Gmina 

narazi się tylko na koszty,  problem alkoholu w rodzinie nie zostanie rozwiązany  a ktoś może 

nas jeszcze  oskarżyć. 

Wójt Gminy – rozmowy są prowadzone.  Problem nie jest od dziś,  trwa  od 3 lat. Rodzina 

zwracała się do nas abyśmy im pomogli. Sami nie chcą się włączyć w rozwiązanie problemu 

ponieważ  spotykają ich różnego rodzaju przykrości  ze strony gospodarzy.  

Rodzicami powinny opiekować się dzieci. Problem dotyczy zwierzą, których właścicielami są 

p.Wąsińscy i musimy z nimi negocjować. 

Wizyt w tym gospodarstwie było b.dużo Pracownicy GOPS-u często tam zaglądaja,  pani 

Kierownik poświęca nawet więcej czasu niż powinna.  

 

Więcej głosów w dyskusji nie było, Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie projektu 

uchwały. 

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XVIII/100 /12 w sprawie zmian w 
budżecie gminy na 2012 rok. 
 

 
 b/ zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki      Wodnej na zadanie „Zarządzanie  energią w budynkach 
użyteczności publicznej      jednostek Samorządu Terytorialnego” 
 
Głos zabrała pani Skarbnik Gminy 

Otrzymaliśmy pismo z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  o podjęciu uchwały w 

sprawie udzielenia dofinansowania  w formie pożyczki na kwotę 650.400 zł. na 

przedsięwzięcie, które realizujemy wspólnie z powiatem milickiem tj. „Zarządzanie energią w 

budynkach użyteczności publicznej jednostek Samorządu Terytorialnego” realizowanego 

przez Gminę Mokrsko. W związku z tym jest konieczność podjęcia uchwały o zaciągnięciu  

pożyczki, która zostanie spłacona z dochodów gminy w latach 2013-2019. Zabezpieczeniem 

pożyczki jest weksel in blanco z deklaracją wekslową.  
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Radna Witkowska – proszę o wyjaśnienie co znaczy zarządzanie energią w budynkach 

komunalnych? 

Wójt Gminy – wielokrotnie było to wyjaśniane. Jest to zadanie związane z:  

- termomodernizacją budynku ośrodka zdrowia w Mokrsku, wymianą źródła ciepła i 

    połączeniem ogrzewania również budynku Urzędu Gminy / pozostanie jedna kotłownia w 

    ośrodku zdrowia/,  

- wymiana źródeł ciepła i modernizacja  kotłowni w szkole w Mokrsku oraz systemu 

    ogrzewania sali gimnastycznej,  

Radny Głąb – czy pożyczka z NFOŚ jest preferencyjna, o której mówił pan Wójt na jednej z 

sesji. 

Wójt Gminy – w ramach projektu, który realizujemy z powiatem milickiem mamy podpisaną 

umowę na 30% dotacje  i  60% pożyczkę w NFOŚ i 10% naszym wkładem własnym. NFOŚ 

jako  koszt kwalifikowany  uznał wszystkie prace w kosztorysie za wyjątkiem części 

mieszkalnej i apteki. 

Będziemy się starali tę pożyczkę przełożył na dotację ewentualnie pożyczkę z WFOŚ, które 

są przyznawane na lepszych warunkach. Pożyczka z WFOŚ może być częściowo umorzona.  

Jeżeli będziemy mieć stosowne dokumenty popisane z WFOŚ na dotacje i pożyczkę , to 

możemy zrezygnować z pożyczki w NFOŚ lub korzystać z części pożyczki. 

Wniosek do WFOŚ chcemy złożyć po przetargach, gdy będą znane konkretne kwoty. 

Radny Szkudlarek -  jakie Gmina będzie miała zadłużenie po zaciągnięciu tej pożyczki. 

Wójt Gminy –  w uchwale budżetowej na 2012 rok jest zapis, że zadłużenie Gminy na koniec 

2012 r wzrośnie do poziomu 11,5 mln zł co stanowi 64,8% zadłużenia realnego, odliczając 

wyłączenia  wynosi 58,4%. Ta pożyczka jest już ujęta w budżecie gminy. 

 

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

Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. 

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XVIII/101/12 w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie 
 
 
c/ uchylenia uchwały Nr XVI/89/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie 
przystąpienia  do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mokrsko zatwierdzonego uchwałą Nr XIV/64/03 Rady 
Gminy w Mokrsku z dnia 18 grudnia 2003 roku dla terenów do lokalizacji farm 
wiatrowych w obrębach geodezyjnych Mokrsko, Komorniki, Jasna Góra, 
Ożarów, Krzyworzeka i Brzeziny gmina Mokrsko 
 
Głos zabrał Wójt Gminy. W dniu  29 grudnia 2011 podjęliśmy dwie  uchwały dotyczące 

zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko. Jedna zmiana dotyczyła 

działek indywidualnych i związanych z przygotowaniem terenów pod inwestycje dla gminy. 

Druga  uchwała dotyczyła lokalizacji farm wiatrowych. 

W dniu 3 lutego wpłynęło pismo z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o wszczęciu 

postępowania w sprawie uchwały dotyczącej farm wiatrowych. Najważniejszy zarzut był taki, 

że granice obszaru  zajętego pod farmy wiatrowe powinny być zaznaczone na mapie 

maksymalnie precyzyjnie aby nie powstały wątpliwości interpretacyjne. 

W załączniku graficznym do uchwały był zarysowany obszar  w formie figur 

geometrycznych. Urząd Wojewódzki  wymaga aby  dokładnie były określone działki, na 

których będą zmiany. 
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W ciągu 3 dni musieliśmy złożyć wyjaśnienie , w którym napisaliśmy, że przedmiotowa 

uchwała zostanie uchylona i podjęta nowa po przedłożeniu przez inwestora map 

określających dokładne granice obszaru zajęte pod farmy wiatrowe. 

 

Zapytań ani uwag nie było. Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie projektu 

uchwały. 

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XVIII/102/12 w sprawie uchylenia 
uchwały Nr XVI/89/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przystąpienia  do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Mokrsko zatwierdzonego uchwałą Nr XIV/64/03 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 18 
grudnia 2003 roku dla terenów do lokalizacji farm wiatrowych w obrębach 
geodezyjnych Mokrsko, Komorniki, Jasna Góra, Ożarów, Krzyworzeka i Brzeziny 
gmina Mokrsko 
 

P u n k t  10 
 

Interpelacje, zapytania i wolne wnioski 
 

Przewodniczący Rady 

- w dniu 8.02.2012  wpłynęło na moje ręce pismo radnego Arkadiusza Piśniaka o  złożeniu 

rezygnacji  z funkcji Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw 

Społecznych, Prawa i Porządku Publicznego. Prosiłbym podanie  motywów złożenia 

rezygnacji. 

Radny Piśniak – ustawa  o samorządzie gminy ani statut nie wymaga argumentacji przy 

składaniu takich wniosków, dlatego prosiłbym o zwolnienie mnie z umotywowania wniosku, 

chyba  że Szanowna Rada chciałaby argumentację poznać. 

Przewodniczący Rady – ja nie mogę radnego przymusić do złożenia argumentacji. Mogę 

tylko powiedzieć, że radni byli ciekawi. 

Radny Głąb – jesteśmy ciekawi co kierowało radnym, że podjął taką decyzje. 

Radny Piśniak – Uważam, że moja skuteczność jako przewodniczącego tej komisji przez 

prawie 6 lat była b. znikoma, zerowa czy też bliska zeru. Los podejmowanych przez ze mnie 

spraw i inicjatyw był zawsze taki sam czyli zostały odrzucone. Nie udawało mi się  dla mnie 

czy dla osób, które się do mnie zgłaszały  doprowadzić pewnych spraw do końca. Dowodem 

na to jest: 

- jako Przewodniczący Komisji wystąpiłem o imienne głosowanie, wniosek został odrzucony. 

- inicjatywa wprowadzenia stypendiów pieniężnych dla uczniów szkół na terenie gminy , 

   którzy wyróżniają się w konkursach zawodach, olimpiadach. Wniosek został  w próżni 

   zawieszony. 

-  podjąłem inicjatywę o nadaniu imienia Zespołowi Szkół w Mokrsku. Sprawa została 

   zawieszona. 

- nie udało się doprowadzić do rozpoczęcia budowy nowego boiska  ani renowacji 

    istniejącego. 

-  dostałem „po głowie” od swoich przyjaciół  zajmujących się sportem, iż nie udało się 

zwiększyć, a nawet utrzymać dotychczasowych kwot dotacji na działalność klubów 

piłkarskich na terenie gminy. 

Mówiąc po sportowemu  należałoby wprowadzić zmianę  i dać szansę komuś innemu . 

Dziękuję  za współpracę radnym, którzy pracowali pod moim przewodnictwem w Komisji. 

Uważam, że wszyscy staraliśmy się jak najlepiej pracować. 

Proszę pana Przewodniczącego o poddanie wniosku pod głosowanie. Do radnych zwracam 

się  o przychylenie do mojego wniosku i aby nad tą sprawą długo nie dyskutować.  



 13 

Przewodniczący Rady -  Wybór nowego przewodniczącego odbędzie się na następnej sesji 

Radny Szkudlarek – mam pytanie do p.Wójta. Zostali zatrudnieni animatorzy na Orlik. Jakimi 

kryteriami Wójt się kierował. Czy był ogłoszony konkurs, jakie wymagane były kwalifikacje 

itd. W internecie wrze na ten temat.  

Wójt Gminy 

W przypadku zatrudnienia animatorów na Orliku nie ma konieczności przeprowadzenia 

konkursu. Zostały złożone podania. Z podań, które spłynęły  2 osoby spełniały wymogi jakie 

nakreśliło Ministerstwo Sportu.  Uważam, że lepiej jest jeśli będą   2 osoby, mogą się 

zastąpić.  

Jeśli chodzi o wybór , to Wójt może podjąć własną interpretację dokumentów , które są 

złożone i własny wybór i takiego dokonałem. 

Radna Witkowska – jak to się stało, że nie wpłynęły żadne podania z Mokrska. Mamy 3 

nauczycieli wf, na pewno doświadczonych, którzy byliby zainteresowani pracą na Orliku w 

Mokrsku. Czy nie wiedzieli o terminie składania podań? 

Wójt Gminy – animatorzy nie są zatrudniani w formie konkursu  dlatego nie  było wymogu  

podania terminu. Dlaczego nie zostały złożone podania, to powinny wypowiedzieć się te 

osoby. Każdy może mieć swoją  interpretację w tej sprawie. Zatrudnienie animatorów to była 

indywidualna decyzja Wójta, ponieważ  takie prawo mam. 

Niektóre Gminy ogłaszają konkursy na animatorów. Uważam, że u nas nie było takiej 

konieczności. 

Radny Szkudlarek – proszę o podanie jakie kwalifikacje mają osoby, które zostały 

zatrudnione na animatorów. Czy są to nauczyciele wf , jaki mają staż, czy są trenerami?  

Pani Marczak -  pan Tomasz Koźlak jest trenerem klasy II, specjalność piłka nożna, 

instruktorem  piłki siatkowej i ręcznej, instruktorem narciarstwa zjazdowego . Ma ukończony  

kurs pomocy przedmedycznej, który był preferowany w ramach programu. Natomiast pan 

Marcin Człowiek jest instruktorem piłki nożnej i ma również kurs przedmedyczny. 

Radna Witkowska – wydaje mi się, że  nauczyciele wf z Mokrska  których jest 3, też mieliby 

się czym pochwalić, tylko nie mieli możliwości. Jako mieszkanka Mokrska uważam, że 

byłoby lepiej aby 1 osoba z Mokrska była animatorem, a niekoniecznie osoby, które 

mieszkają dalej.  Jeżeli uczniowie będą chcieli pograć czy będzie się wzywało kogoś z 

Ożarowa lub Chotowa aby  otworzył a później zamknął obiekt. 

Wójt Gminy – Orlik jest obiektem otwartym i  musi być otwarty. Jeżeli nauczyciele będą 

chcieli korzystać z Orlika  na pewno furtka nie będzie zamknięta. Również nie widzę 

problemu  korzystania z szatni. Nauczyciel może  przejąć klucz  i odpowiadać  za czystość i 

porządek wchodząc do budynku. 

Radna Grześlak – mam pytanie do p Piśniaka czy składał podanie na animatora. Wydaje mi 

się, że wszystkie możliwości pan znał. 

Radny Piśniak – nie składałem podania z uwagi na to, że nie znałem terminu ani miejsca do 

którego należy złożyć podanie. Znałem jedynie procedurę dokumentacyjną tj. jakie są 

wymagane dokumenty. 

Radny Głąb -  jaki dostęp będą miały drużyny sportowe /LZS-y/ do ćwiczeń na boisku.  Czy 

będą ustalone terminy wejścia z animatorami.  W internecie wyczytałem, że skoro Orlik jest 

w Mokrsku to dostęp ma mieć tylko drużyna z Mokrska. 

Wójt Gminy -  dostęp do Orlika będzie na podobnych zasadach jak jest z halą sportową w 

Mokrsku. Jest to obiekt sportowy, z którego mają prawo korzystać mieszkańcy na zasadach 

ustalonych z gospodarzem obiektu. Będą  określone  terminy, kto,  kiedy  będzie mógł  

ćwiczyć. LZS-y- powinny zwrócić się do animatorów i ustalić  terminy korzystania z boiska. 

 Animatorzy również mają podejmować działania wynikające z ich zakresu czynności np. 

prowadzić dzienniki itd. 
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Ponieważ są to obiekty otwarte nie  można wprost powiedzieć, że z Orlika nie może 

skorzystać osoba z zewnątrz, z poza gminy. 

Na boisko mogą przybyć również mieszkańcy i nikt im nie może zabronić. Nie można tylko 

rozbijać ustalonego harmonogramu 

Radny Szkudlarek – co skłoniło , że pan Wójt postanowił nie ogłaszać konkursu. W konkursie 

wygrałaby być może lepsza osoba. W rozmowach z ludźmi słyszy się, że pan Wójt 

potraktował sprawę jak gdyby  to był  jego prywatny folwark. Zatrudnia kogo chce, tym 

bardziej nie biorąc pod uwagę opinii sportowców. Uważam, że w tym zakresie powinny 

wypowiedzieć się kluby sportowe. 

Przewodniczący  Rady – czy radny uważa, że animatorzy będą trenować zawodników 

klubowych.  Każdy klub ma swojego trenera  i  on ćwiczy z zawodnikami. Animator może 

pomóc. Animatorzy według mojego rozumowania powinny pracować z młodzieżą i to 

powinno być ich głównym zadaniem. 

Chciałbym również aby pan Wójt poinformował radnych jak odbył się konkurs na realizację 

zadania publicznego w zakresie kultury i sportu. 

Wójt Gminy   - jeżeli chodzi o rozdysponowane pieniądze  na sport to odbył  się konkurs. 

Kwota do rozdysponowania wynosiła 80 tys.zł. Do konkursu przystąpiły 2 stowarzyszenia, tj. 

Gminne Stowarzyszenia Klubów Sportowych  czyli LZS-y oraz   Stowarzyszenia Społeczno-

Kulturalne Gminy Mokrsko, które pod swoim szyldem miało 2 drużyny koszykarskie oraz 

zespół siatkówki. Były określone kryteria. Komisja konkursowa podzieliła kwotę 80 tys. zł.  

w następujący sposób: 60 tys.zł  dla Gminnego Stowarzyszenia Klubów Sportowych i 20 

tys.zł dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Gminy Mokrsko. Po podziale LZS-y 

prosiły o wgląd do oferty oraz o spotkanie z Komisją.  Argumentowały, że podział jest 

niesprawiedliwy i uniemożliwi im prowadzenie rozgrywek na poziomie, który był do tej pory. 

Ja zmieniłem podział  środków przyznając 62.500 zł dla LZS-ów  i 17.500 dla 

Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego.  

Nim ogłoszony został konkurs zorganizowane zostało spotkanie LZS i jednego z klubów 

koszykarskich, który chciał mieć możliwość z korzystania z pieniędzy przydzielonych przez 

Gminę  na sport.  LZS-y podjęły decyzje, że nie chcą rozszerzyć swojej organizacji  o kolejny 

klub.  W związku z tym Klub koszykarski  przystąpił do oferty Stowarzyszenia Społeczno-

Kulturalnego. 

Radny Szkudlarek –  Gminne Stowarzyszenie nie chciało przyjąć nowych klubów mając do 

dyspozycji tylko 80 tys.zł. Jeśli Wójt zapewniłby środki na działalności nowych klubów, nie 

widzieliśmy przeszkód. W tym  roku dochodzi jeden klub, a środki obcina nam się o 20 tys.zł. 

Przewodniczący Rady – jaki klub doszedł w tym roku? 

Radny Szkudlarek – LZS Komorniki 

Przewodniczący Rady – LZS Komorniki był już w ub.roku w składzie Gminnego 

Stowarzyszenia Klubów Sportowych. 

Pani Sołtys Czart -  ile jest LZS-ów w składzie Gminnego Stowarzyszenia? 

Wójt Gminy – w składzie Gminnego Stowarzyszenia wykazywanych jest 5 klubów, 

/Mokrsko, Chotów, Krzyworzeka, Ożarów i Komorniki/. W ubiegłym roku w rozgrywkach 

brały tylko 4 zespoły /nie brał udziału LZS Komorniki./ Ponadto w skład Stowarzyszenia 

wchodzą 2 kluby uczniowskie, tj.UKS Jedynka z Ożarowa i  UKS Concordia Mokrsko. 

Zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie Urząd Gminy ogłasza konkurs na 

działalność sportową na terenie gminy. Określona jest kwota dotacji na realizację zadania, w 

tym roku była to kwota 80 tys.zł. Ofertę należy złożyć zgodnie z wymogami na odpowiednich 

drukach, w której określa się zakres rzeczowy zadania publicznego, harmonogram działań 

oraz kalkulacje przewidywanych kosztów. 

W tym roku wpłynęły 2 oferty – środki finansowe trzeba było je  podzielić. 
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Przed złożeniem oferty kluby powinny się spotkać i ustalić jakie będą miały wydatki  ze 

względu na rodzaj kosztów, przewóz zawodników , opłaty sędziów, zakup strojów, sprzętu 

itd./ Jak kluby dzielą środki pomiędzy siebie nas nie interesuje. Sprawozdanie /częściowe i 

końcowe/  jakie jest składane powinno odpowiadać zadaniom przedstawionym w ofercie. 

Dotychczas w przypadku klubów sportowych  wyjątkowo się zdarzało, że zapisy  w ofercie 

zgadzały się z tym co było realizowane. W jednych wydatkach było  przekroczenie , w innych 

nie były zrealizowane. Wówczas    trzeba było aneksować umowę i  zmieniać kosztorys. 

W ubiegłym roku mieliśmy kontrole RIO, która dość dokładnie zajęła się stowarzyszeniami. 

Były uwagi odnośnie konkursu i naszego nadzoru nad wydawaniem pieniędzy z dotacji oraz 

sprawozdawczości. 

Radny Głąb – chciałbym zabrać głos na zasadzie informacyjnej. Będę się posiłkować strażami 

pożarnymi porównując ile pieniędzy z budżetu gminy otrzymują LZS-y,  a ile OSP. Na temat 

dotacji dla klubów sportowych była przedstawiona informacja.  

Z budżetu 128 tys.zł przeznaczonych na straże pożarne, 68 tys.zł są to wynagrodzenia i 

pochodne dla osób, które utrzymują sprzęt w gotowości bojowej. Na działalność OSP 

pozostaje 56 tys.zł. W ramach 56 tys.zł mieszczą się koszty związane z ubezpieczeniem 

strażnic, samochodów, przeglądami sprzętu, ubezpieczenie strażaków, badania strażaków. Do 

podziału pomiędzy 6 jednostek pozostaje 30 tys.zł , w tym mieści się na paliwo, sprzęt, 

umundurowanie itd. Na każdą jednostkę  przypada około 4 tys.zł. Jednostki będące w 

krajowym systemie ratownictwa otrzymują po 5 tys.zł. 

Moim zdaniem nie ma podstaw aby LZS-y wnosiły o zwiększenie środków. Są jeszcze inne 

instytucje, które mają mniej środków i muszą sobie radzić. Gdy coś się dzieje na wsi , jest 

jakaś akcja  /np.powódź/ nie wzywa się sportowców, a tylko strażaków. 

Mówi się, że straże mogą sobie dorobić. Straże jako jedyna organizacja ma możliwość na 

zorganizowanie imprezy typu zabawy, dyskoteki. Wielokrotnie pod płaszczykiem OSP klub 

sportowy w Krzyworzece organizował zabawy. 

Pani sołtys Czart -  z wypowiedzi radnego wynika, że straż otrzymuje za  mało pieniędzy , a 

młodzież /LZS-y/ za dużo. Jedni drugim wypominają ile otrzymali środków. Ja cieszyłabym 

się gdyby zarówno straż i młodzież miała więcej środków. 

Radny Pietras – gdyby straż liczyła tylko na pieniądze z gminy, to już kwietniu by mam 

zabrakło. 

Radny Głąb – mnie nie chodziło o wypominanie, że ktoś otrzymał więcej a ktoś mniej. Na 

samym początku mojej wypowiedzi mówiłem, że mój głos  to jest informacja. 

Radny Szaniec -  jestem zaskoczony tym wszystkim, nic nie wiedziałem o zatrudnieniu 

animatorów na Orliku,  słyszę po raz pierwszy. Czy nabór na animatorów był ogłoszony 

gdzieś na tablicy ogłoszeń?   

Wójt Gminy – nie było ogłoszenia o konkursie. Jeśli chodzi o podania które spływają do 

Urzędu , w tym również podania na roboty publiczne,  od osób które zatrudniane są nie w 

trybie urzędniczym,  zatrudnianych w szkołach, opiece społecznej, to są one rejestrowane.  

Gdy jest jakaś zmiana, możliwość zatrudnienia  to z  nich się wybiera kandydatów, jeśli 

spełniają oczywiście stawiane wymogi. 

Tylko w pierwszym roku mojej kadencji podań było mniej niż miejsc jakie otrzymaliśmy z 

Biura Pracy. Obecnie jest odwrotnie, podań jest znacznie więcej. Można wybierać osoby.  

Radna Gładysz – dla mnie podobnie jak powiedział radny Szaniec  sprawa zatrudnienia 

animatora była dużym zaskoczeniem. Jestem niedoinformowana. Jakkolwiek jednak byłoby 

to zrobione, pretensje zawsze by były. Obecnie jest ogromny kryzys jeśli chodzi o 

zatrudnienie.  Spośród  osób, które  zostały zatrudnione znam tylko p.Marcina Człowieka z 

Chotowa. Jest to osoba młoda, na pewno szukała pracy i  została zatrudniona. Podobnie 

uważam było z osobą z Ożarowa. Nie ujmując kwalifikacji p.Piśniakowi czy innym 

nauczycielom WF z Mokrska  uważam, że na pewno prowadziliby zajęcia na Orliku dobrze. 
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Jeśli jednak decyzja pana Wójta jest taka i jest to  w jego kompetencji, to możemy tutaj 

dyskutować i kłócić się przez kilka sesji,  a do niczego to nie doprowadzi. 

Zwracam się radnego Piśniaka. Szkoda , że Pan rezygnuje z Przewodniczącego Komisji 

Oświaty. Uważam, że był pan osoba kompetentną. Nie ujmując  kwalifikacji pozostałym 

członkom komisji, uważam, że powinien Pan pozostać nadal przewodniczącym. Jest to moje 

zdanie. 

Jeśli chodzi o pieniądze, to chciałoby się, aby wszyscy otrzymali tyle ile chcą. 

Radny Piśniak  - dziękuję  radnej za miłe słowa. Pośrednio zajmujemy się moją osoba. 

Chciałbym abyśmy dali temu spokój. Uważam, że są ważniejsze problemy. 

Nie mam nic do panów, którzy zostali zatrudnieni. Pan Marcin Człowiek jest moim 

wychowankiem. Pana Koźlaka znam trochę mniej. Obaj mają dobre opinie. Uważam, że sobie 

poradzą, na pewno mają wiele pomysłów lepszych czy gorszych. 

Jeżeli byłby ogłoszony konkurs, nabór,  byłyby określone  warunki i  gdyby moja osoba zajęła  

np.10 miejsce, nie byłoby żadnych problemów i uwag. Mogła być powołana Komisja, w skład 

której z reguły wchodzi osoba ze środowiska oświatowego, Urzędu Gminy i np. sportowego. 

Jeżeli byłoby powiedziane, że ludzie po czterdziestce mają 0 punktów, /ponieważ stawiamy 

na młodych/ ludzie z doświadczeniem mają więcej punktów, bez doświadczenia mniej, nie 

byłoby wówczas hałasu. Jest to tylko pośrednio moja osoba. Tak jak powiedziała radna 

Witkowska, dlaczego nie dano szansy mojemu koledze z Gimnazjum. Od niego zależałoby 

czy wziąłby udział w konkursie.  

Mogę jeszcze raz powiedzieć, że nie było żadnej  informacji w temacie  zatrudnienia 

animatora. 

W przypadku  zatrudnienia mojej osoby jako animatora  byłby duży konflikt  z funkcją 

radnego. Dowiadywałem się kiedy powinienem złożyć rezygnację z mandatu radnego aby nie 

było żadnych sprzeczności. Czekałem na minimalną choćby informację o naborze na stronie 

Urzędu czy tablicy ogłoszeń.  

Pani Agata Rzeźnik sołtys z Brzezin. Chciałabym się zapytań, czy panowie wybrani na 

animatorów pracują gdzieś jeszcze i w jakim wymiarze czasu będą zatrudnieni? 

Wójt Gminy – pan Koźlak jest zatrudniony na okres czasowy w Szkole Nr 1 w Wieluniu, pan 

Człowiek pracuje w firmie KORONA. Jeśli chodzi o prace animatorów w przypadku gdy są 

to 2 osoby, pozostaje kwestia ułożenia pracy pomiędzy nimi. Praca odbywać się będzie w 

zasadzie popołudniu. Wymiar czasu pracy wynosi  do 20 godzin tygodniowo na jedną osobę. 

Jest to umowa zlecenie. 

Radna Witkowska – czy pan Człowiek ma doświadczenie w pracy z młodzieżą? 

Wójt Gminy  - jeżeli od lat działa w sporcie to uważam, że ma doświadczenie. Nie będę się 

wypowiadał na temat czy ktoś ma lepsze doświadczenie, czy gorsze, czy ktoś miałby lepsze 

wyniki, czy gorsze czy też uznanie wśród młodzieży itd. Czas pokaże czy wybór był dobry 

czy nie. 

Przewodniczący Rady – w ubiegłym roku Tomek Koźlak zastępował p.Trzewika w szkole w 

Ożarowie. Zdobył z młodzieżą z Ożarowa mistrzostwa Powiatu. 

Radna Witkowska – na jakim etapie jest Plan Odnowy Miejscowości Mokrsko? Wiem, że 

były składane wnioski. Co będzie się działo dla mieszkańców Mokrska w ramach tych 

projektów? 

Wójt Gminy -  w miejscowości Mokrsko w 2012 roku będą realizowane następujące zadania: 

1.przebudowa drogi powiatowej nr 4510 na odcinku od końca chodnika do granicy z 

    miejscowością Krzyworzeka, 

2.remont budynku ośrodka zdrowia w Mokrsku. Będzie to remont  całościowy. Będzie 

   obejmował termomodernizacje oraz ze względu na wymianę podmiotu, który pracuje 

   obecnie w  tym ośrodku, będą remonty jeszcze w środku budynku, wymiana schodów itd. 
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3. rozpoczęty zostanie dalszy remont szkoły w Mokrsku. Będzie wymienione źródło ciepła, 

     będzie modernizacja kotłowni. 

4. poza tym zadania , które należy zrobić dotyczą projektów  złożonych do PROW  a 

     konkretnie, altanki, mostku i sceny. Powinniśmy zmienić projekty budowlane gdyż 

     mieliśmy takie zastrzeżenie. Potrzebne są na to środki ok.6 tys.zł., aby projekt budowlany  

     przygotować, Na razie umowy z wykonawcą nie podpisaliśmy. Chciałbym abyśmy to 

     zadanie  wykonali. 

5. Jeżeli chodzi o działania związane z wnioskami to: 

    -  wniosek dotyczący parku  odpadł ponieważ nie mamy dokumentów jakie życzy sobie 

        Starostwo, nie mamy  pozwolenia na budowę takich obiektów 

    - parking przy cmentarzu i częściowo przy kościele też nie został zakwalifikowany, 

        ponieważ  Starostwo nie wyraziło zgodny na realizację zadania na zgłoszenie. Poza 

        tym wymagana jest zmiana przeznaczenia gruntu w planie zagospodarowania 

        przestrzennego gminy . 

   -  wniosek dot. parkingu obok Urzędu Gminy i ośrodka zdrowia jest w trakcie uzupełniania 

       dokumentów. 

Radna Witkowska  - jeśli chodzi o przebudowę drogi powiatowej, to będzie głównie na 

terenie wsi Krzyworzeka - 1.500 mb. W Mokrsku jest to odcinek ok.250-300 mb.   

Radny Szaniec -  jak wygląda punktacja wniosków składanych do PROW jeśli chodzi o 

Ożarów? 

Wójt Gminy – Wniosek jest w Urzędzie Marszałkowskim, uzupełnienia do wniosku robimy. 

Czekamy na ich decyzję. 

Do PROW-u złożyliśmy 7 wniosków, ponieważ taka była decyzja Rady. Jeżeli składa się 

więcej wniosku to na samym początku traci się 1 punkt.  W PROW-ie  za pewne rzeczy 

otrzymuje się konkretne punkty. Jeżeli jest równowaga punktów decyduje zawartość 

merytoryczna wniosku. 

PROW nie musi być jedynym źródłem finansowania jeśli chodzi o wnioski dotyczące 

Mokrska, Ożarowa i Chotowa. Jeśli wnioski nie przejdą,  będziemy szukać innych źródeł 

finansowania. Najważniejsze jednak jest, czy w budżecie znajdą się środki. 

Radny Szkudlarek  

– jak długo firma SANMED nie będzie jeszcze płacić podatków. Gmina jest taka hojna i 

zwalnia z podatków, czy jest taka bogata?  

-  czy tylko na jedną drogę można było złożyć wniosek do FOGR? Czy  był tylko projekt na 

jedna drogę?  

Wójt Gminy  

- firma SANMED ma ulgę w czynszu od wynajmu pomieszczeń. Liczba pomieszczeń się 

zwiększyła o rehabilitacje i gabinet stomatologiczny. Możliwość zwolnienia z płacenia 

czynszu jest do roku czasu. Obecnie zwolnienie jeszcze trwa. 

- W FOGR  na rok 2012 przyjęto zasadę, że tylko można składać wniosek na jedną drogę i raz 

w roku. Poprzednich latach wnioski można było składać 2 razy, na wiosnę i jesienią. Kwota 

dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych. W  ub .roku  nikt nie otrzymał 

maksymalnej kwoty dofinansowania. My otrzymaliśmy dofinansowanie  17% wartości 

kosztorysowej,  po przetargu stanowiło ok. 20%. 

Radna Grześlak – które drogi zostały wybrane do złożenia wniosku do FOGR-u. Głosowanie 

odbyło się na poprzedniej sesji, ale wszystkich nie było. Jak więc przebiegło głosowanie? 

Przewodniczący Rady – została przegłosowana droga na Piaski. 

Rada Grześlak – nie wszyscy radni wiedzieli, że będzie głosowanie. 

Przewodniczący Rady – było przegłosowane, że składamy do FOGR-u wniosek na drogę na 

Piaski. Radny Braliński zgłosił wniosek o dofinansowanie na projekt na Motyl. Część 
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radnych jak usłyszała ten wniosek wyszła z sesji. Wniosek uzyskał akceptację pozostałych 

radnych. 

Radny Głąb chciałbym przypomnieć, że przy uchwalaniu porządku obrad XVII sesji 

ustaliliśmy aby w punkcie „Interpelacje, zapytania i wolne wnioski” było rozpatrzone pismo 

Gminy Skomlin dotyczące budowy drogi gminnej łączącej Gminę Mokrsko z Gminą 

Skomlin, a konkretnie drogi na Zbęk. 

Pan Wójt poinformował, że możemy złożyć tylko jeden wniosek do FOGR-u. Mieliśmy do 

wyboru 2 drogi tj.Słupsko-Piaski i drogę na Zbęk, ponieważ tylko na te dwie drogi był 

projekt. Jest jeszcze projekt na drogę w Krzyworzece - łącznik pomiędzy drogą na Jankus a 

Kolonią pod Brzeziny. Ta droga nie była jednak brana pod uwagę przy głosowaniu.  

To, że radni wyszli z sali obrad kiedy było głosowanie to jest już sprawa tych radnych. 

Przewodniczący Rady – sprawa drogi na Motyl pojawiła się w związku z oszczędnościami po 

przetargu na drogę powiatową. 

Wójt Gminy – o  przetargu  i  oszczędnościach poprze targowych na drogę powiatową 

poinformował nas pan Starosta. 

Przy składaniu wniosków do FOGR-u obowiązują pewne zasady. W tym roku była 

możliwość złożenia  1 wniosku. Na czas składania wniosku nie musimy mieć zabezpieczenia 

środków w budżecie. Ja prosiłem abyśmy rozważyli możliwość złożenia wniosku i 

zorientowali się jaką możemy otrzymać dotację. Ostateczna decyzja czy droga będzie 

budowana  należeć będzie od Szanownej Rady, pod warunkiem, ze znajdą się środki w 

budżecie. 

Kwestia drogi na Motyl wyszła w trakcie dyskusji na temat ewentualnego podziału środków 

sołeckich tj.czy można je przeznaczyć na projekty inwestycyjne w tym dróg, na które Wójt 

nie chce się zgodzić. 

 Wracając do drogi na Piaski, to są 3 wersje wykonania  jej długości: 

-  do   zjazdu na Dziadaki,  odcinek o dł.730 mb, koszt ok. 560 tys.zł 

-  do zjazdu na Wydarte, odcinek  o dł. 1180 mb. koszt ok.702 tys.zł 

-  do Granic z gminą Wieluń, odcinek o dł. 1700 mb, koszt niecały 1 mln zł. 

My wybieramy wersję najtańszą. 

Radny Chwaliński  - odnosząc się do wypowiedzi radnego Głąba ,  chciałbym powiedzieć, że  

radni nie wyszli tylko na koniec sesji, ale również w trakcie. Doskonale wiem, kto wyszedł w 

trakcie sesji. 

Radny Szkudlarek -  mam wniosek, aby pan Wójt na zebranie wiejskie w Komornikach 

przygotował ile dróg  w  danej miejscowości zostało wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat. 

Wójt Gminy – jeżeli radny życzy sobie aby przygotować taką informacje, to będzie jeszcze 

dodane ile dana droga kosztowała i jakie otrzymała dofinansowanie. 

Radna Gładysz – Uważam, ze byłaby to b.dobra informacja. Ja wnioskuję aby były podane 

wszystkie drogi, które zostały wykonane w danej miejscowości.  

Radna Kmiecik – ja również wnioskuję aby na zebraniu w Słupsku  była odczytana  taka 

informacja. 

Mam również pytanie czy coś drgnęło w sprawie budowy drogi w Słupsku i na Mątewkach, 

czy ja na każdej sesji muszę podnosić tą sprawę?  

Radny Szaniec – w informacji należałoby również podać jakie koszty poniosła Gmina. Przy 

budowie dróg w ramach Szlaku Bursztynowego udział gminy jest niewielki /20%/. Jak można 

było  taką  okazję przepuścić. Jestem za budowaniem takich dróg niezależnie w jakiej 

miejscowości by to było. Powinniśmy patrzeć na całą Gminę. 

Chociaż jestem radnym z Ożarowa, to  moja propozycja  była, aby położyć nawierzchnię 

asfaltową na drodze obok szkoły w Mokrsku oraz budowy nowego ogrodzenia przy 

Gimnazjum w Mokrsku. Widziałam  wówczas taka potrzebę i zgłosiłem wniosek. 
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Radna Gładysz – ja nie mam pretensji , że gdzieś została wykonana droga. Ja proszę tylko aby 

była informacja ile dróg asfaltowych wykonano w poszczególnych miejscowościach w 

okresie ostatniej kadencji Wójta Pawlaka oraz w okresie kadencji obecnego Wójta. 

 

O informację na temat dróg zwrócili się również wszyscy sołtysi  

Po dyskusji ustalono aby na zebrania wiejskie została przygotowana informacja 
dotycząca ilości wykonanych dróg asfaltowych w poszczególnych miejscowościach w 
okresie ostatnich 2 kadencji / wykaz dróg, koszt budowy, wielkość dofinansowania, 
środki poniesione przez Gminę/. 
Radna Witkowska – pan Wójt wspomniał, że Wicestarosta poinformował na sesji, że są 

oszczędności poprzetargowe. Czy mogą być wykorzystane tylko na drogi powiatowe, czy na 

gminne też? 

Przewodniczący Rady –  w budżecie gminy zaplanowane było dofinansowanie do dróg 

powiatowych  w kwocie 1700 tys.zł. Ponieważ przetarg wyszedł taniej,  dlatego z budżetu 

gminy nie musimy tyle dokładać, są oszczędności, co nie oznacza, że musimy je wydać. 

Wójt Gminy – w tym roku powinniśmy oszczędzać. Jeżeli na niektórych zadaniach są 

oszczędności, to  nie musimy zaciągać kredytów w zaplanowanej wysokości. Zadłużenie 

wówczas gminy spadnie. Dobrze byłoby iść w tym kierunku. Jeżeli małym kosztem udałoby 

się jakieś zadanie zrealizować, czy przygotować Gminę aby móc później złożyć wniosek o 

dofinansowanie, to jestem za wydaniem pieniędzy. Generalnie w tym roku jeśli chodzi 

inwestycje powinniśmy oszczędzać. Zadłużenie Gminy podchodzi już pod 60%. W roku 2013 

nasze dochody  nie wzrosną aż tak b.dużo i zadłużenie  rzutowałoby źle na nasz budżet. 

Radna Strózik -  w Krzyworzece w piątek będzie zebranie wiejskie , na którym ma być 

poruszona sprawa działki pod remizą /własności/, dlatego mam prośbę aby pan Łukasz Wolny 

osobiście powiadomił pana Materaca o obowiązkowym przybyciu na zebranie. Inna jest 

rozmowa z sołtysem, a inaczej jak rozmawia pracownik Gminy. W zawiadomieniu o zebraniu 

nie było tego punktu, dlatego mam prośbę o powiadomienie p.Materaca. 

Radny Braliński – Mam prośbę aby w okresie zimy wykonać ławki i stół pod wiatę na Motylu 

i zakończyć zadanie. 

Radny Chwaliński – mam prośbę do pana Przewodniczącego aby do końca kwietnia sesje i 

komisje  odbywały się o godz.10. 

Radny Szaniec – chciałbym zgłosić potrzebę remontu przystanku PKS w Ożarowie  na środku 

wsi. Woda leje się przez dach. Wiosną należałoby pomyśleć o wymianie papy. 

Wójt Gminy – wpłynęło pismo z Generalnej Dyrekcji Dróg w Łodzi , że w najbliższym czasie 

nie zamierza się podjąć żadnych inwestycji dotyczących przebudowy skrzyżowania drogi 

krajowej nr 45 z drogą gminna na Morzykobyle. 

W związku z tym będziemy starali się wykonać oświetlenie, pobudować wiatę i poprawić 

istniejącą oraz dolać asfalt aby włączyć drogę gminną do drogi krajowej. 

Firma Mada skalkulowała jakie byłyby koszty. 

Radny Szaniec – kto poniesie koszty projektu? 

Wójt Gminy  - koszty projektu poniesie gminy. Jest to koszt ok.17 tys.zł. 

 

 

P u n k t  11 

 

Zamknięcie obrad sesji 

 

Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad sesji, podziękował wszystkim 

za udział i następnie zamknął obrady XVIII sesji Rady Gminy. 
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Na dzisiejszej sesji zostały podjęte następujące uchwały: 

 

Lp Nr uchwały W sprawie 

 

1. XVIII/97/12 Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2012 rok 

2. XVIII/98/12 Uchwalenia Programu Narkomanii na rok 2012 

3. XVIII/99/12 Zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chotów na lata 

2012-2020 

4. XVIII/100/12 Zmian w budżecie gminy na 2012 rok 

5. XVIII/101/12 Zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

6. XVIII/102/12 Uchylenia uchwały Nr XVI/89/11 Rady Gminy Mokrsko z dnia 

29 grudnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Mokrsko zatwierdzonego uchwała Nr XIV/64/03 Rady 

Gminy w Mokrsku z dnia 18 grudnia 2003r dla terenów do 

lokalizacji farm wiatrowych w obrębach geodezyjnych Mokrsko, 

Komorniki, Jasna Góra, Ożarów, Krzyworzeka i Brzeziny, 

gm.Mokrsko 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.- 

 

Protokółowała:      Przewodniczący Rady Gminy 

 

Ewa Jędrzejak               Grzegorz Majtyka 

 

 

Protokół niniejszy obejmuje: 

1.Streszczenie przebiegu obrad sesji od strony nr 1 -20 

2.Podjęte uchwały od nr XVIII/97/12  - do nr XVIII/102/12 

3.Załączniki jak niżej: 

 

Lp Treść załącznika Ilość stron 

1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 

rok 

5 

2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok 

4 

3. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 

Miejscowości Chotów na lata 2012-2020 

1 

4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na 5 
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rok 2012 

5. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

1 

6. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwaly Nr XVI/89/11 Rady 

Gminy Mokrsko z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Mokrsko zatwierdzonego uchwała Nr 

XIV/64/03 Rady Gminy w Mokrsku z 2dnia 18 grudnia 2003 roku 

dla terenów do lokalizacji farm wiatrowych w obrębach 

geodezyjnych Mokrsko, Komorniki, Jasna Góra, Ożarów, 

Krzyworzeka i Brzeziny, gm.Mokrsko 

 

 


