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P R O T O K Ó Ł Nr XIX/2012 

 

z sesji Rady Gminy Mokrsko odbytej w dniu  26 marca 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.Gładysz Irena 

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.Głąb Marcin 

 

Ponadto w sesji udział wzięli: 

1.Tomasz Kącki - Wójt Gminy  

2.Renata Nagła - Skarbnik Gminy 

3.Małgorzata Stanek - Sekretarz Gminy  

4.Wolny Łukasz  – pracownik UG   

5.Baranowska Patrycja – pracownik UG  

6.Gmur Arkadiusz  – pracownik UG  

7.Piekarski Kamil – pracownik Urzędu Gminy 

8.Słowik Zdzisław      - sołtys sołectwa Mokrsko I 

9.Agata Rzeźnik    - sołtys sołectwa Brzeziny 

10.Adam Szewczyk    - sołtys sołectwa Słupsko 

11.Elżbieta Ciura  - sołtys sołectwa Mątewki 

12.Danuta Komor - sołtys sołectwa Mokrsko II 

13.Grażyna Ptak - sołtys sołectwa Jasna Góra 

14.Wiesława Czart - sołtys sołectwa Chotów 

15.GenowefaWolna - sołtys sołectwa Krzyworzeka II 

16.Jolanta Juszczak    - sołtys sołectwa Ożarów 

17.Zając Klaudia        - mieszkanka Mamzerówki 

18.Skupińska Maria   -  mieszkanka Mamzerówki 

19.Antosik Marian     - mieszkaniec Mamzerówki 

20.Smolnik Wojciech – mieszkaniec Mamzerówki 
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21.Tyjeżko Daniel – mieszkaniec Mamzerówki 

22.Zimoch Michał – mieszkaniec Mamzerówki 

23.Wójcik Roman – mieszkaniec Mamzerówki 

 

Ogółem w obradach XIX sesji udział wzięło 37 osób. 

 

 

Porządek obrad sesji: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy. 

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

5.Rozpatrzenie wniosku sołtysa sołectwa Słupsko  -   sprawa wyłączenia z tegorocznego 

   budżetu wykonania projektu drogi biegnącej przez przysiółek Mamzerówka 

6. Informacja Wójta o działalności pomiędzy sesjami 

7.Uchwalenie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie 

    bezdomności zwierząt. 

8.Uchwalenie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrona Ofiar Przemocy  

    w  Rodzinie na lata 2012 - 2015 

9. Informacja o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach związanych z uchwalonym 

    planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Mokrsko 

10. Sprawozdanie z przebiegu zebrań wiejskich odbytych w miesiącu lutym 2012 

11.Zmiany w budżecie gminy na 2012r 

12.Podjęcie uchwał w sprawie: 

     a/ o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz 

         sołecki w roku budżetowym 2013, 

     b/ uchylenia uchwały Rady Gminy Mokrsko z dnia 29 marca 2011r w sprawie ustalenia 

          minimalnej stawki czynszu najmu za lokale użytkowe 

     c/ zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Gminy Mokrsko 

     d/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

         przestrzennego gminy Mokrsko dla terenów do lokalizacji farm wiatrowych oraz innych 

         urządzeń umożliwiających pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych /np.ogniw  

         fotowoltaicznych/ w obrębach geodezyjnych Mokrsko, Komorniki, Jasna Góra, Ożarów, 

         Krzyworzeka i Brzeziny, gm. Mokrsko 

13.Wystąpienie do Wojewody o zamiarze wszczęcia procedury związanej ze szkodami 

     mrozowymi w uprawach rolnych na terenie gminy Mokrsko  

14. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 

15. Zamknięcie obrad sesji. 

 

 

P u n k t  1 
 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

Pan  Grzegorz Majtyka, Przewodniczący Rady – otworzył XIX sesję Rady Gminy, powitał 

wszystkich przybyłych i następnie stwierdził wymagane kworum do podejmowania uchwał i 

wniosków. 
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P u n k t  2 

 
Ustalenie porządku obrad. 

 

 

Przewodniczący Rady – Do porządku obrad XIX sesji jaki został przesłany radnym łącznie z 

zaproszeniem na sesje proponuje wprowadzić punkt: 

1/ przed sesją na moje ręce wpłynęł wniosek sołtysa sołectwa Słupsko o dołączenie do planu 

    obrad sesji Rady Gminy punktu dotyczącego: Wyjaśnienia mieszkańcom wsi Słupsko 

    wyłączenia z tegorocznego  budżetu wykonania projektu drogi biegnącej przez przysiółek 

    Mamzerówka”, 

    Punkt ten proponuję wnieść po Powołaniu Komisji Uchwał i Wniosków 

2/ w związku ze szkodami mrozowymi proponuję wprowadzić do porządku sesji punktu :     

    „Wystąpienie do Wojewody o zamiarze wszczęcia procedury związanej ze szkodami 

     mrozowymi w uprawach rolnych na terenie gminy Mokrsko”.  

Zanim wystąpimy do Wojewody musimy rozpoznać skalę występującego zjawiska na terenie 

gminy, powołać komisję. Jest prośba do sołtysów aby  dokonali wstępnie oszacowania 

występujących szkód   w uprawach rolnych.  

Będziemy się starali o umożliwienie ubiegania się poszkodowanym rolnikom o przyznanie 

preferencyjnych kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych. 

Punkt ten proponuję wprowadzić przed  punktem  „Interpelacje. zapytania i wolne wnioski” 

Następnie  Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem czy do przedstawionego porządku 

obrad są jeszcze inne propozycje? 

Wójt Gminy – na jednej z  poprzednich sesji podejmowaliśmy uchwałę w sprawie uchylenia 

uchwały  w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla farm wiatrowych.  

Udało się nam przygotować dokumenty /mapy/ określające lokalizację  - numery działek 

przeznaczonych pod farmy wiatrowe. W związku z tym  zwracam się  o  wprowadzenie do 

porządku sesji  jako punkt 11d/ podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania   przestrzennego gminy Mokrsko dla terenów 

do lokalizacji farm wiatrowych oraz innych  urządzeń umożliwiających pozyskiwanie energii 

ze źródeł odnawialnych /np.ogniw fotowoltaicznych/ w obrębach geodezyjnych Mokrsko, 

Komorniki, jasna Góra, Ożarów,  Krzyworzeka i Brzeziny, gm. Mokrsko. 

 

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

Rady Gminy z zaproponowanymi zmianami. 

 

Rada Gminy jednogłośnie zatwierdziła porządek obrad XIX sesji Rady Gminy. 
 

 

 

P u n k t   3 
 

Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy 
 

Protokół z  XVIII sesji  był wyłożony na sali obrad przed sesją. Do protokołu nie wniesiono 

uwag, został przyjęty bez odczytywania. 
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P u n k t   4 
 

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
 

Do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano radnych: Teresę Strózik,  Marka Pietrasa i 

radnego Dominika Chwalińskiego . 

 

Rada Gminy  zaproponowany skład  Komisji Uchwał i Wniosków  przyjęła 
jednogłośnie.  
 

 
P u n k t  5 

 

Rozpatrzenie wniosku sołtysa sołectwa Słupsko   
-   sprawa wyłączenia z tegorocznego budżetu gminy wykonania  

projektu drogi biegnącej przez przysiółek Mamzerówka 
 

 

Przewodniczący Rady -  odczytał wniosek sołtysa sołectwa Słupsko  z dnia 26.03.2012r. 

Temat był omawiany szczegółowo na wspólnym posiedzeniu Komisji, w którym brał również 

udział sołtys sołectwa Słupsko pan Szewczyk Adam. 

Pan Szewczyk Adam , sołtys -  proszę aby jeszcze raz wyjaśnić mieszkańcom, którzy przybyli 

na sesję dlaczego z tegorocznego budżetu gminy usunięto wykonanie projektu drogi biegnącej 

przez przysiółek Mamzerówka. Ja nie potrafię wyjaśnić mieszkańcom dlaczego został 

usunięty zapis jaki był w budżecie, o którym mówił pan Wójt  i pani Skarbnik potwierdziła na 

ostatniej sesji, że  są przeznaczone środki na projekt drogi Słupsko-Mamzerówka. 

W Słupsku została zlikwidowana szkoła . W zamian miała być wykonana droga. Drogi i 

szkoły nie ma. Przykro mi, że Gmina nie chce współpracować i wywiązać się z obietnic.  

W Chotowie szkoła też miała być zlikwidowana. Wybudowano drogę z Chotowa do 

Krzyworzeki aby dowozić dzieci do szkoły w Krzyworzece. Szkoły w Chotowie nie 

zlikwidowano a droga została wybudowana. 

Ja nie jestem za likwidacją szkół. Likwidacja szkoły  jest ze szkodą dla dzieci, ale również 

jest to porażka wszystkich dorosłych. 

Wiem, że sytuacja finansowa Gminy jest trudna i z pewnością dlatego nasza droga   została  

wyłączona z tegorocznego budżetu. 

Mając na uwadze budowę nowej kotłowni w ośrodku zdrowia i w szkole w Mokrsku, 

przedstawiałem pewną propozycję. Są firmy, które za swoje pieniądze budują kotłownie i 

później sprzedają ciepło. Wybudowanie  kotłowni kosztować nas będzie z pewnością ponad 

100 tys.zł. Może to jest również rozwiązanie dla szkoły w Ożarowie by zlikwidować 

kotłownię olejową, która jest b.kosztowna. Warto się nad tym zastanowić i szukać źródeł 

pozyskania środków zewnętrznych. 

Droga mieszkańcom Mamzerówki jest naprawdę potrzebna. Proszę Gminę o wywiązanie się  

z obietnicy i pobudowanie drogi w zamian za likwidację szkoły w Słupsku. 

Wójt Gminy – w projekcie budżetu na 2012 rok zostało wpisane zadanie dotyczące wydania 

pieniędzy na dokumentacje  na drogę gminną , która zaczyna się przy drodze powiatowej i 

biegnie przez Mątewki. W roku 2011 po opracowaniu projektu budżetu na rok 2012 

mogliśmy podpisać porozumienie-umowę z firmą, która takową dokumentację wykona. W 

budżecie  zagwarantowana jest kwota 78 tys.zł. Na Mątewkach  wzdłuż  drogi, która biegnie 

od drogi powiatowej potrzebne jest poszerzenie drogi i przebudowanie skrzyżowania 

włączającego drogę gminną do drogi powiatowej.  
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Na dzień obecny trudno mi powiedzieć czy kwota 78 tys.zł będzie wystarczająca.  

W  budżecie nie było zapisu, że droga będzie przebiegała również przez Mamzerówkę dlatego 

nie podpisaliśmy umowy na wykonanie projektu tej drogi.  

Na zebraniu wiejskim przeznaczyliście środki będące do dyspozycji samorządu wsi w całości 

na projekt tej drogi. Najprawdopodobniej na następnej sesji zostaną  wprowadzone zmiany do 

budżetu dot. zadań inwestycyjnych  i innych, na które Rady Sołeckie przeznaczyły swoje 

środki. Wówczas zapis dotyczący  drogi przez Mamzerówkę  znajdzie się w budżecie.  

Pozostaje pytanie, czy   środki przeznaczone na drogę od drogi powiatowej  przez Mątewki 

będzie można przesunąć i  zapłacić za projekt  lub część projektu na drogę  przez  

Mamzerówkę. 

Dlaczego tak się stało, pan sołtys w pewien sposób już wytłumaczył. Gmina nie ma tyle 

pieniędzy by podjąć się wszystkich zadań w danym momencie. Tym bardziej, że nie wiadomo 

ile kosztować będzie projekt z wykupem czy wywłaszczeniami działek.  

Drogę , która jest drogą gminną chcemy przygotować pod projekt drogi tzw.”schetynówek”. 

Powinna ona spełniać wymogi bezpieczeństwa ruchu. Ważne jest włączenie jej w drogę 

powiatową, za co możemy uzyskać dotykowe punkty. 

Jak będzie z budową przedmiotowej drogi czy każdej innej, na które powstaną projekty, 

dzisiaj nie odpowiem. W  Wieloletniej Prognozie Finansowej  na lata 2012-2019 nie mamy 

wpisanych takich zadań. Trudno powiedzieć jaka będzie sytuacja finansowa gminy. Na dzień 

dzisiejszy zadłużenie gminy jest duże, dlatego chciałbym abyśmy jak najmniej  wydawali 

środków finansowych z kredytów.  Środki jakie przeznaczyły Rady Sołeckie muszą być 

wydane  na zadania jakie zostały zaplanowane. W ubiegłym roku środki  samorządu wsi 

Słupsko zostały wykorzystane na opracowanie map.  

Również aby nie stracić projektu na drogę na Piaski, zostały wykonane pomiary geodezyjne i 

projekt opracowany w roku 2005 jest nadal ważny 3 lata. 

Pan Smolnik Wojciech – chciałem się zapytać dlaczego zawsze dla nas brakuje pieniędzy?.  

Czy możemy nie płacić podatku jeżeli nie będziemy mieli pieniędzy? 

Wójt Gminy -  jesteście jedną ze społeczności, która domaga sie drogi asfaltowej. Takich 

społeczności w gminie jest kilkanaście np. w Krzyworzece 2 drogi, w Mokrsku – droga na 

Kosnik i cmentarz, Komornikach droga na Granice,  

Nie  oznacza to, że Gmina nie chce budować tam dróg asfaltowych, trzeba mieć pieniądze. 

Szanowna Rada wcześniej przegłosowała, że priorytetem jest droga na Mamzerówkę i 

Mątewki. Dla niektórych radnych oznaczało , że jest to ta sama droga. Okazało się inaczej. 

Droga, na którą opracowywany będzie projekt prowadzi na Mamzerówkę, ale nie przez samą 

kolonię. 

Pan Szewczyk, sołtys – będę dalej się upierał, że pan Wójt powiedział, że na drogę na 

Mamzerówkę są zaplanowane środki na projekt. To samo potwierdziła pani Skarbnik,  „ na 

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej Słupsko-

Mamzerówka jest kwota 78 tys.zł” Jest taki zapis w protokole z sesji. Czy pan Wójt i pani 

Skarbnik się pomyliła.? 

Wójt Gminy – jeszcze raz powtórzę. Projekt na drogę, która biegnie przez całe Mątewki nie 

będzie kosztować  78 tys.zł.  Projekt ma kosztować ok.24 tys.zł.  Na dzień dzisiejszy nie 

wiem ile będą kosztować podziały działek i prace związane z robotami geodezyjnymi i 

notariuszem. Istnieje rezerwa, którą można ewentualnie  przeznaczyć na projekt drogi, która 

Was interesuje. Ja takiej umowy dotychczas nie zawarłem, gdyż nie wiem czy tych pieniędzy 

nam wystarczy. Jeżeli okaże się , że na projekt brakuje 5 czy 10 tys.zł,  a my nie będziemy 

chcieli zaciągnąć nowego kredytu w związku z istniejącym zadłużeniem gminy, to  ja nie 

podpiszę umowy.  

W ostatnim okresie było realizowanych dużo inwestycji, przychodzi teraz czas spłacania 

kredytów. 
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Pan Smolnik – rozumiem, że nic się nie zmieniło w sprawie naszej drogi. Mamy czekać, 

może zostaną środki, a może nie. Co mamy zrobić aby  ta droga była? 

Wójt Gminy – nie jesteście jedyną społecznością, która chce mieć drogę Za chwile może 

przyjechać delegacja z Granic, czy z Krzyworzeki . 

Pan Smolnik - w Komornikach i Ożarowie jest b.dużo dróg zrobionych. Podobnie jest w 

Krzyworzece i Chotowie. U nas zostało zrobiono 20 mb chodnika przed wyborami. 

Wójt Gminy – nie chcę wypowiadać się na temat, że gdzieś jest zrobione więcej a gdzieś 

mniej. Były czasy kiedy decydowaliśmy o wyborze projektów.  Nie za  mnie były robione 

projekty. Realizowanych jest większość starych projektów. Jedyny nowy projekt, który został 

zrealizowany to jest droga przy szkole w Mokrsku na Woli, droga na Pasterniku oraz droga 

przez Brzeziny. Pozostałe drogi /na Ożarowie i Krzyworzece/ dotyczyły projektów   

opracowanych w poprzedniej kadencji, albo można było dostać dofinansowanie  na poziomie 

80% / droga przez Morzykobyłę i przy Muzeum/. 

Zawsze będzie ktoś pokrzywdzony. 

Pan sołtys.Szewczyk – jeszcze raz powtórzę. Dlaczego likwidując szkołę w Słupku nie 

wybudowano drogi aby dzieci bezpiecznie mogły dojeżdżać do szkoły. Przez  wiele lat nie 

zrobiono nic. 

Proszę pana Przewodniczącego o wyjaśnienie. Nie tylko ja rozmawiałem z panem 

Przewodniczącym na temat tej drogi, ale również pan Zimoch Michał. Droga miała być, 

dlaczego jej nie ma. 

Przewodniczący Rady – uważam, że większość radnych uważała, że ta droga jest włączona w 

budżet. Okazało się jednak, że droga prowadzi na Mamzerówkę  ale nie przez Mamzerówkę. 

Jak powiedział pan Wójt koszt projektu  drogi  będzie kosztował ok.24 tys.zł. Aby droga 

mogła otrzymać dofinansowanie trzeba ją poszerzyć i wykupić grunty. Nie wiadomo ile nas 

to będzie kosztowało. Obecnie nie jest nas stać aby budować drogi w całości  z budżetu 

gminy. Musimy szukać zewnętrznych źródeł dofinansowania.  Gdy będzie droga poszerzona , 

włączona do drogi powiatowej,  wykonany kawałek chodnika przy drodze powiatowej to jest 

szansa na otrzymanie dotacji.. Pan Wicestarosta na sesji deklarował się, że również Powiat 

włączy się w budowę tej drogi. Zostanie wybudowana droga od krzyża stronę Mamzerówki 

do Mątewek. 

Można zaprojektować drogę na Mątewki i przez Mamzerówkę i wyjść na drogę do szkoły. 

Nie otrzymamy  jednak  dofinansowania 

Pan Zimoch – dlaczego cały czas na zebraniach było mówione , że będzie robiona droga na 

Mamzerówce. Był nawet wniosek aby jeździł na Mamzerówkę autobus i zabierał dzieci do 

szkoły. Już 3 rok  mówi się o drodze przez Mamzerówkę. Po co jeździcie na zebrania? Sołtys 

ma zeszyt, w którym jest napisane, że ma być wykonany  projekt na drogę przez 

Mamzerówkę. 

Przewodniczący Rady – jak już mówiłem, na tą drogę nie otrzymamy dofinansowania. 

Mieszkanka Mamzerówki – jeżeli droga nie otrzyma dofinansowania, to proszę o 

zapewnienie środków w budżecie gminy. Na Mamzerówce jest mnóstwo dzieci, buduje się 

wiele nowych domów .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Rodzice są zmuszeni  dowozić je samochodami  ponieważ  autobus tam nie dojeżdża. 

Pan Zimoch –  dzieci musimy dowozić do przystanku. Jeden z rodziców musi się zwolnić z 

pracy aby dziecko dowieźć. 

Wójt Gminy – jeżeli ma być sprawiedliwie to autobus powinien  jechać również na Lipie, 

Motyl. 

Pan Zimoch –  to trzeba wynająć  autobus tzw.Gimbus, który będzie jeździł wszędzie. Tak 

jest w innych gminach. W Gminie Łubnice autobus jeździ nawet po 1 dziecko. 

Na Mamzerówce jest b.dużo dzieci.  Uważam, że  niepoważnie traktowani są mieszkańcy 

Mamzerówki.  
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Przewodniczący  Rady –  Na Radzie dyskutujemy o wielu sprawach, ale finanse weryfikują 

wszystko. Nie możemy podjąć decyzji o zaciągnięciu kolejnego kredytu. 

Pan Zimoch – my podatki płacimy jak wszyscy. 

Radna Gładysz – jeżeli nie będzie dofinansowania do tej drogi, to jaki w przybliżeniu jest 

koszt  wybudowania 1 km drogi gminnej? Ile z budżetu musielibyśmy wyłożyć na tą drogę? 

Wójt Gminy – droga może kosztować 200 tys.zł,  a może również kilometr drogi kosztować 1 

mln zł. Wszystko zależy co  będzie na  tej drodze i czy ma to być droga, która po 3 latach się 

rozsypie czy  zrobimy drogę, która będzie nośna i jej trwałość będzie większa. Można 

wykonać 2 metrowy pasek asfaltu, ale mieszkańcy będą zadowoleni do czasu. 

Przewodniczący  Rady – na Mamzerówce są duże gospodarstwa   i w związku z tym jeździ po 

niej ciężki sprzęt. Droga powinna być dobrze zrobiona. 

Radna Gładysz – wiem, że pan sołtys ze Słupska bardzo się stara o tą drogę . Muszę się 

przyznać, że ja również uważałam, że Mamzerówka, Mątewki i Słupsko to jest jedna droga. 

Okazuje się, że drogi są dwie. Możemy dyskutować z nieskończoność.  Jeśli faktycznie 

zostaną jakieś pieniądze z kwoty 78 tys.zl  plus Wasze środki, które przeznaczyliście na tą 

drogę, to może w tym roku uda się wykonać projekt.. My jako radni zostaliśmy zapoznani  z 

problemem i będziemy mieć go na uwadze. 

Proponowałabym na tym zakończyć dyskusję, ponieważ dalsze dyskutowanie do niczego nie 

doprowadzi. Pan Wójt, Przewodniczący Rady i radni wiedzą jak sprawa wygląda. Jeżeli 

sytuacja finansowa zezwoli  i  będą jakieś oszczędności,  projekt na drogę przez Mamzerówke 

zostanie zrobiony. 

Mieszkanka Słupska – w dokumentach jakie przedstawił nam pan sołtys widnieje zapis że 

projekt ma być wykonany na drogę na Mamzerówkę. 

Wójt Gminy – teraz dyskusja jest na temat języka polskiego. Użycie słowa „na” lub przez”. 

Jest podpisana umowa na drogę, którą radni przegłosowali. Potrzebne jest tam działanie 

związane z poszerzeniem i wywłaszczeniem gruntów, ponieważ część właścicieli nie wyraża 

zgody na oddanie ziemi. Uważam, że sprawa jest nadal otwarta. Wykonanie projektu jest 

możliwe na drogę przez Mamzerówkę, ale dopóki nie zapłacimy pieniędzy za  wszystkie 

prace i koszty związane z drogą Słupsko-Mątewki  środków nie będziemy przesuwać.  Środki 

z Rady Sołeckiej jesteśmy w stanie wykorzystać i zawrzeć umowę z firmą projektową. Wasza 

droga do zaprojektowania nie jest problematyczna ponieważ zmieści się w osi drogi, która 

istnieje. 

Mieszkanka Mamzerówki – skoro nie jest problematyczna to dlaczego nie została wpisana do 

budżetu. 

Przewodniczący  Rady– Na tą drogę przeznaczyliście środki sołeckie  i  taki zapis w budżecie 

się znajdzie. 

Pan Zimoch - od 3 lata są zapisy  u sołtysa i  nic się nie dzieje w tym kierunku. W ub.roku  

również przeznaczyliśmy środki na tą drogę. 

Wójt Gminy – W ub.roku środki, które przeznaczyliście zostały wykorzystane na mapy. 

Pan Zimoch – chciałem zauważyć, że tą  drogę robiliśmy sami., sami zasypywaliśmy dziury, 

woziliśmy gruz w błoto. Nic się praktycznie nie robi na tej drodze bo nie ma pieniędzy. 

Radna Grześlak – czy pieniędzy sołeckich na projekt wystarczy? Chcę przypomnieć, że 

mieszkańcy Mokrska I i II też przeznaczyli swoje środki na projekty dróg. Nie wiem czy 

ludzie z Kośnika też nie przyjdą do Gminy w sprawie drogi. Na zebraniu  wiejskim była dość 

ostra dyskusja. 

Wójt Gminy – środki Rady sołeckiej stanowią  ok.1/3 kosztów opracowania dokumentacji. 

Przewodniczący Rady –  również Krzyworzeka i Ożarów przeznaczyły swoje środki na 

projekt drogi. 

Radna Strózik – podziwiam sołtysa ze Słupska, że tak się stara i oby udało się  opracować 

dokumentację na drogę przez Mamzerówkę. Ja w 2008 roku otrzymałam pismo z Urzędu 
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Gminy, że w 2009 roku będzie opracowana dokumentacja na drogę pod Turów /odcinek 

ok.700mb/ , a w ciągu 3 lat od opracowania dokumentacji położony asfalt. Jestem 14 rok 

sołtysem i ciągle obrywa mi się od mieszkańców. Nie wiem czy 2 mieszkańców nie złożyło 

już do Urzędu Gminy  wniosku o odszkodowanie dot.uszkodzenia samochodu na tej drodze. 

Pan Szewczyk , sołtys – ja remontuję samochody 2 razy do roku. Uważam , że większość 

ludzi musi remontować samochody ponieważ drogi są jakie są. 

Ja nie poruszałem sprawy uszkodzenia samochodu. Ja chcę tylko aby dzieci bezpiecznie 

dojeżdżały do szkoły. Jeszcze raz powtórzę, w zamian za zlikwidowaną szkołę powinna być 

wybudowana droga. 

Pani sołtys Czart – czy drogę przez Mamzerówkę nie można wykonać w ramach 

schetynówki. Jest to droga, która łączy się z drogą powiatową. 

Wójt Gminy -  dzisiaj tłumaczyłem, że tą drogę przygotowujemy pod schetynówkę. Aby 

droga  była brana pod uwagę jako schetynówka, zmieniono kategorię drogi z wewnętrznej 

dojazdowej na drogę gminną, powinna mieć również określone parametry.  

Droga, które przebiega  przez Mamzerówkę jest typowana do Funduszu Ochrony Gruntów 

Rolnych, gdzie dofinansowanie może być do 50%, chociaż nikt jeszcze takiego nie otrzymał. 

Pani Czart Wiesława, sołtys –  aby mieszkańcy Mamzerówki wyszli zadowoleni z odpowiedzi 

p.Wójta i pana Przewodniczącego, mieli jakąkolwiek wizję czy światełko nadziei, chciałam 

się zapytać: w jakim czasie zostanie  złożony wniosek na budowę ich drogi w ramach 

schetynówki, oraz  czy w tym roku będzie projekt. Drogi?  

Wójt Gminy – do roku 2014 w budżecie gminy nie przewidujemy budowy żadnych dróg. W 

tym okresie powinniśmy zejść z zadłużenia i nie zaciągać nowych kredytów. Zadania, które 

realizujemy w roku 2013 i 2014 to  budowa oczyszczalni przydomowych. Dodatkowo 

dochodzą projekty dróg i przygotowanie dużego wniosku na kanalizację na terenie całej 

gminy. 

Projekty na drogi są możliwe do opracowania, natomiast ich budowa zależy od stanu 

finansów naszej gminy. Jeżeli będzie duże dofinansowanie i nas będzie stać,  to złożymy 

wniosek do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych lub Narodowego Programu Przebudowy 

Dróg. 

W ostatnim okresie  wykonaliśmy dużo zadań. Oczywiście nie wszyscy są zadowoleni i nie 

zadowolimy ich przez następne 20 lat. Nie ma takiej możliwości. 

Z punktu widzenia dofinansowania bardzo dobrze byłoby obecnie przystąpić do remontu 

budynków komunalnych. Możemy otrzymać 50% dofinansowania do termomodernizacji. 

Budynek ocieplony to mniejsze koszty jego utrzymania. Projekt na remont szkoły w Mokrsku 

jest  na ok. 3 mln zł. Jest wiele zadań do zrobienia, tylko które wybrać. 

Przewodniczący  Rady – pojawiły się firmy, które chcą projektować farmy wiatrowe. 

Możemy za nieduże pieniądze odkupić od nich mapy do celów projektowych np. na 

kanalizację. W Komornikach firma kładzie światłowód i możemy również od nich odkupić 

mapę. Budowa kanalizacji w Mokrsku ciągnie się już 18 lat i jeszcze nie wyszliśmy z 

Mokrska. 

Wójt Gminy –  Na kanalizacje możemy faktycznie otrzymać duże dofinansowanie. Z budżetu 

dokładamy ok.20% kosztów inwestycji. 

Pan  Zimoch  czy w tym roku będzie wykonany projekt na drogę przez Mamzerówkę.? 

Wójt Gminy – rozpoczęcie projektu w tym roku nastąpi. Na następnej sesji zadanie pt.  

„Wykonanie dokumentacji na drogę przez Mamzerówkę” zostanie wpisane do budżetu. 

Zostanie podpisana umowa na wykonanie projektu z klauzulą, że część projektu jest płatna w 

tym roku, a część w następnym.  Jeżeli pozostaną środki z kwoty 78 tys. zł, to przeznaczymy 

je również na tą drogę i będziemy żądać od firmy projektowej wykonania dokumentacji 

jeszcze w tym roku. Nie wcześniej jak w m-cu sierpniu będziemy wiedzieli jakie są faktyczne 

koszty związane z budową drogi Słupsko Mątewki. 
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Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy. 

 

Po przerwie. 

 
P u n k t  6 

 
Informacja Wójta o działalności pomiędzy sesjami 

 
Przewodniczący Rady – informację wszyscy radni otrzymali przed sesją. Czy są jakieś 

pytania związku z tym. 

Proszę o  przybliżenie sprawy prowadzonej przez stanowisko ds. inwestycji tj. zajęcie 

wierzytelności wykonawcy Orlika. 

Wójt Gminy – w  umowie na budowę Orlika jest  gwarancja na wykonane prac na boisku. 

Ponieważ była firma główna i podwykonawca rozważaliśmy sytuację, co by się stało gdyby 

firma główna miała problemy z dalszym istnieniem, została postawiona w stan upadłości. Czy  

możemy dochodzić usunięcia usterek od głównego wykonawcy czy żądać od podwykonawcy. 

Przed otwarciem Orlika odbyła się  kontrola nasza wewnętrzna. Gdy zrobi się ciepło 

poprosimy wykonawcę i podwykonawcę o przyjazd i zgłosimy wspólnie z inspektorem 

nadzoru usterki oraz zażądamy ich usunięcia. 

Radna Witkowska –  wykonawca sam dopierał sobie podwykonawców i powinien za nich 

odpowiadać. Łatwiej byłoby nam  wymagać usunięcia usterek od wykonawcy głównego. 

Wójt Gminy – zawsze żądania kierujemy do głównego gwaranta i tak jest zapisane w 

umowie. W życiu może być  różnie i  musimy być przygotowani na inną ewentualność. 

W ub. roku było kilka firm, które miały problemy z wykonawstwem i postawione zostały w 

stan upadłości lub tworzono nowe firmy na bazie dawnych firm. 

Radny Szaniec  

- do zadań Sekretarza należało ”Koordynowanie przygotowania projektów uchwał, a w 

    szczególności sprawdzanie ich pod względem zgodności z powszechnie obowiązującymi 

    przepisami prawa i zasadami techniki prawodawczej oraz przygotowaniem projektów w 

    programie LEGISLATOR”. Proszę o przybliżenie tematu. 

- na jaką kwotę został zamówiony kamień drogowy? 

Pani Sekretarz –   Od bieżącego roku akty prawne prawa miejscowego mają status oryginału 

w formie elektronicznej, podobnie jak dzienniki urzędowe. W związku z tym został 

zakupiony program tzw.LEGISLATOR, w którym muszą być opracowywane akty prawne. 

Wójt Gminy – kamień na drogi został zamówiony  za kwotę 178 tys.zł 

Radna Strózik -  czy jest gwarancja na  place zabaw budowane w ramach projektu „Radosna 

Szkoła”? W Krzyworzece  są już  uszkodzenia . 

Wójt Gminy – place zabaw objęte są również gwarancją. Zrobimy przegląd wszystkich 

placów i zaprosimy wykonawców do usunięcia usterek. 

Radny Szkudlarek – czy  rozpoczęto już zasypywanie kamieniem dziur na drogach. Czy jest 

ustalony harmonogram prac. 

Wójt Gminy –   prace związane z remontami dróg już się rozpoczęły. Pracują na razie tylko 

nasi pracownicy. Wykorzystujemy  kamień, który pozostał z roku ubiegłego. Ze względu, że 

na niektórych drogach są duże dziury będziemy chcieli ściągnąć równiarkę. 

Radny Szkudlarek – czy po drogach będzie również jeździł walec. 

Wójt Gminy – walec również zamówimy na drogi. 

Informację z działalności Wójta Rada Gminy przyjęła do wiadomości. 
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P u n k t  7 
 

Uchwalenie  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  
oraz zapobieganie  bezdomności zwierząt 

 
 

Głos zabrał Łukasz Wolny 

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r zmieniony 

został art.11a, który zobowiązuje Radę Gminy do określania w drodze uchwały, corocznie do 

dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt. 

W związku z powyższym został przygotowany Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokrsko, który stanowi załącznik 

do uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak: 

- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 

- opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

- odławianie bezdomnych zwierząt,  

- obligatoryjną sterylizacje albo kastracje zwierząt w schroniskach dla zwierząt,  

- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

- usypianie ślepych miotów, 

- wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 

- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

  udziałem zwierząt. 

Od posiedzenia Komisji doprecyzowane zostały § 4 i 5 uchwały, który obecnie brzmią: 

„§ 4. Wskazuje się gospodarstwo rolne prowadzone przez Pana Michała Zawadzkiego, które 

znajduje się w miejscowości Lipie, jako właściwe do zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich. 

§ 5.Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt realizuje Wójt Gminy poprzez zawarcie cywilnoprawnej umowy zlecenia 

na świadczenie usług weterynaryjnych z zakładem leczniczym dla zwierząt tj. Gabinet 

weterynaryjny, Robert Nowak, Gaszyn ul. Strażacka 28” 

Na Komisji wskazane było gospodarstwo pana Bralińskiego Zbigniewa. Ponieważ jest on 

radnym i nie może być zawarta z nim umowa wskazano drugie gospodarstwo. 

Pani Grażyna Grześlak – przedstawiła opinię zbiorczą z wspólnego posiedzenia komisji. 

/Opinia w załączeniu/ 

 

Dyskusja: 

Radny Szaniec – jeśli będzie kolizja drogowa, ktoś potrąci psa a jest noc. Co wówczas robić? 

Pan Wolny – jeśli coś takiego zaistnieje proszę o telefon do mnie. 

Radny Szaniec –  czy musimy kwotę 29 tys.zł  zapłacić wcześniej tj.za gotowość, czy później 

w zależności od ilości psów umieszczonych w schronisku. 

Pan Wolny – kwota 29 tys.zł jest  kwotą ryczałtową jaką płacimy dla schroniska. Jest płacona 

4 razy w roku. Zwierząt bezdomnych, które wywozimy z gminy Mokrsko jest dość dużo. 

Wójt Gminy – mieliśmy również ofertę, gdzie opłata była za złapanie  psa plus przewóz i  za 

każdy dzień pobytu psa w schronisku. 

Obecnie płacimy za gotowość bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W każdym czasie gdy 

jest zgłoszenie  dany podmiot przyjeżdża i zabiera zwierzę. 

Radna Grześlak – czy zdarzyło się, że  wywiezionego psa szukał właściciel? 

Pan Wolny –  psy, które zostały wywiezione nie były poszukiwane. 
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Więcej zapytań ani uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Rady poprosił Komisję Uchwał i 

Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. 

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XIX/103/12 w sprawie określenia 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Mokrsko 
 

 

 

P u n k t  8 

 

Uchwalenie Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  
i ochrona ofiar przemocy w  rodzinie na rok 2012-2015 

 
Ponieważ Program był omawiany na komisjach zrezygnowano z jego odczytywania. 

Pani Patrycja Baranowska przedstawiła tylko uzasadnienie do uchwały. 

Program jest opracowany na podstawie art.6 ust.2  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Głównym celem podjęcia w/w uchwały jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w 

rodzinie, zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie a także zwiększenie 

skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w 

rodzinie. Program będzie stanowił wspólny strategiczny plan działań wobec problemu 

przemocy w rodzinie i będzie realizowany wielopoziomowo przez wszystkie instytucje i 

organizacje zobligowane do podejmowania działań na rzecz zapobiegania i zwalczania 

przemocy w rodzinie. 

W związku z uchwaleniem programu przewiduje się, iż podstawowym skutkiem realizacji 

Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie będzie poprawa 

stanu bezpieczeństwa rodzin doświadczonych przemocą oraz przeciwdziałanie następstwom 

zaistniałej przemocy. 

Na realizację w/w Programu w zaistniałych potrzebach, zadania będą finansowane ze 

środków własnych Gminy Mokrsko. 

Radna Grześlak Grażyna – przedstawiła opinię zbiorczą z wspólnego posiedzenia Komisji z 

dnia 19 marca 2012r /opinia w załączeniu/ 

Dyskusja: 

Radny Mielczarek -  zwrócił się do radnej Gładysz o przybliżenie sprawy podnoszonej na 

komisjach a dotyczącej rodziny z Chotowa, która może stać się bezdomna. Z informacji jakie 

posiadam, wynika, że Komornik nie słusznie zajął nieruchomość ponieważ długi zaciągnęła 

osoba, która wyemigrowała do Anglii. 

Radna Gładysz – rozmawiałam z bratem  jednej  z tych pań i  prawdopodobnie mają one 

wyjechać poza teren naszej Gminy. Jest to ich decyzja osobista. Obawiam się, że mogą one 

wyjechać i potem  wrócić a nie będą już miały do czego. Kiedyś już wyjechały, ale wróciły do 

opuszczonego domu. Obecnie dom został zlicytowany , nie jest ich własnością. Obecnie 

problem nie zaistniał ale może się pojawić. Musimy być przygotowani, że te osoby mogą 

powrócić. 

Jaka była procedura zajęcia komorniczego  nie wiem. Właścicielem prawdopodobnie był syn, 

który wyjechał za granicę. Syn narobił długów i  dom został zlicytowany. 

Pani Czart Wiesława ,sołtys -  gospodarstwo na syna było przepisane dość dawno. Te panie są 

mało operatywne oraz nieporadne i należałoby im pomóc. Mają wyjechać prawdopodobnie w 

woj.opolskie. Jestem przekonana na 95%, że powrócą ale jeszcze z większymi długami.  Te 

osoby mają  emerytury i  na ich konto zaciągane są prawdopodobnie pożyczki.  
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Radna Gładysz – te panie są w naszej Gminie zameldowane. Jeśli wyjadą i powrócą, czy my 

musimy zapewnić im lokal.  

Pani Stanek -  Komornik nie może eksmitować na bruk. Gmina musi wskazać jakieś 

pomieszczenie. 

Jeśli powrócą i zwrócą się pomoc  będziemy musieli im w jakiś sposób pomóc – zapewnić 

lokal lub płacić czynsz za wynajęcie. 

Przewodniczący Rady – my nie możemy podjąć żadnych działań wyprzedzających . Te osoby 

mogą zrobić ze swoim życiem co zechcą.   

Wójt Gminy – Sytuacja nam jest znana. Pracownicy GOPS b. często  odwiedzają to 

środowisko. Córka tej pani jeździ do ŚDS.  Każda osoba  prowadzi własną gospodarkę 

finansową jak potrafi.  Uważam, że komornik w kolejności sprzedał grunty, a w końcu  

sprzedał działkę z domem.   My ze swej strony staramy się dowiedzieć, czy te panie mają 

zapewnione miejsce pobytu.  One twierdzą, że tak, inne osoby mówią, że nie.   

Radny Szaniec -  należałoby sprawdzić czy  przy przekazywaniu gospodarstwa była 

zapewniona służebność dozgonna. 

Radna Gładysz – jeżeli problem się pojawi będziemy musieli go rozwiązać. My nie znamy 

procedury związanej z zadłużeniem gospodarstwa ani nie znamy dokładnie sytuacji tej 

rodziny. Te osoby nie przychodzą do nas, nie zwracają się o pomoc a wręcz uciekają od nas. 

Może jednak zaistnieć sytuacja, że staną się osobami bezdomnymi. 

Pan Przewodniczący – uważam, że w miarę możliwości pan Wójt oraz Pani Baranowska 

winni monitorować sprawę. Obecnie nie mamy możliwości prawnych działania. 

Następnie Przewodniczący poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 

 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XIX/104/12 w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w 
Rodzinie na lata 2012-2015. 
 
 

 

P u n k t  9  

 

Informacja o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach związanych  

z uchwalonym  planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Mokrsko 

 

Głos zabrał pan Arkadiusz Gmur, przedstawił informację w sprawie roszczeń 

odszkodowawczych właścicieli nieruchomości i ustalenia jednorazowej opłaty spowodowanej 

uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Mokrsko w 

zakresie trasy gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz 

przewodami osłonowymi dla kabli do transmisji danych uchwalonego uchwałą Rady Gminy 

Mokrsko Nr L/284/10 z dnia 4 października 2010r. /informacja w załączeniu/ 

Dyskusja: 

Radny Braliński – Właściciel nieruchomości, której wartość wzrosła w związku uchwaleniem 

lub zmianą planu miejscowego  zobowiązany jest wnieść opłatę do gminy. Proszę o 

przybliżenie tematu. 

Pan Gmur –Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość 

nieruchomości wzrosła  to właściciel nieruchomości wnosi do gminy opłatę lub ma prawo 

wystąpić w ciągu 5 lat o odszkodowanie od gminy w związku ze zmniejszeniem wartości 

nieruchomości. 

Radny Braliński – kto jest w stanie ocenić jaką miała wartość nieruchomość przed 

uchwaleniem  planu a jaką po uchwaleniu planu. 
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Pan Gmur -  w uchwale, która zatwierdza miejscowy plan są wskazane stawki procentowe. 

Mogą się wahać o 0-35%. W przypadku wzrostu wartości nieruchomości należy wycenić 

przez rzeczoznawcę biegłego wartość nieruchomości przed uchwaleniem i po uchwaleniu 

planu w dniu sprzedaży nieruchomości. Różnica jest mnożona przez procent ustalony w 

planie miejscowym. 

Przewodniczący Rady – kto płaci koszt rzeczoznawcy ? 

Pan Gmur – w przypadku gdy my wszczynamy postępowanie koszty ponosi Gminy.  Jeżeli 

właściciel nieruchomości  chciałby się dowiedzieć przed sprzedażą jaka jest wartość jego 

działki musiałby  wnieść opłatę do gminy. 

Przewodniczący Rady –  uważam, że jeżeli  działka straci na wartości to Gmina wypłaca  

właścicielowi nieruchomości  odszkodowanie, ale  kto wówczas płaci koszty rzeczoznawcy.? 

Pani Sekretarz  - uważam, że  koszty rzeczoznawcy ponosi Urząd Gminy. My powinniśmy 

udowodnić, że działka nie straciła na wartości lub wypłacić odszkodowanie  Właściciel 

nieruchomości składa wniosek, a Urząd Gminy wszczyna postępowanie administracyjne i 

pokrywa koszty biegłego. 

Radna Gładysz – jeżeli blisko mojej działki przebiegałby gazociąg czy moja działka traci na 

wartości. 

Pani Sekretarz – wszystko zależy pod co była przeznaczona działka. Jeżeli była przeznaczona 

pod budowę mieszkaniową czy zagrodową to na pewno tak, ponieważ nie można będzie 

postawić tam budynku. Natomiast jeśli jest to działka  rolna to po zakopaniu rur można z 

powrotem uprawiać ją rolniczo. 

Przewodniczący Rady -  od linii gazociągu obowiązuje 6 m pas ochronny.  

Wójt Gminy –  W większości zmiana planu powoduje wzrost wartości działki ze względu 

powstanie terenów budowlanych czy usługowych. Może się też zdarzyć , że spadnie wartość 

działki. Uważam, że kwestia pobudowania wiatraków będzie w dużej mierze sporna.  

 

Więcej zapytań do przedstawionej informacji nie było. 

Rada Gminy przedstawioną informacje przyjęła do akceptującej wiadomości. 

 

 

P u n k t  10 
 

Sprawozdanie z przebiegu zebrań wiejskich  
odbytych w miesiącu lutym 2012 

 
Sprawozdanie przedstawiła pani Ewa Jędrzejak /sprawozdanie stanowi załącznik do 

protokołu./ 

Przewodniczący Rady  -  zebrania wiejskie w większości sołectw były merytoryczne, ludzie 

byli ciekawi jakie zadania zostały zrealizowane i jakie zaplanowane są na rok 2012. W 

Komornikach było trochę inaczej. Mieliśmy można powiedzieć „sąd kapturowy” wykonany 

przez przewodniczącego zebrania, bez możliwości obrony i zabrania głosu  przez Wójta 

Gminy i Przewodniczącego Rady.  Na zebraniu zostały podane przez sołtysa  bardzo  

nieprawdziwe informacje dotyczące spółki wodnej, powołania prezesa itd. 

Dyskusja: 

Sołtys Szewczyk – czy zostało wystosowane pismo do wykonawcy  sali  OSP w Słupsku w 

sprawie usunięcia usterek? 

Wójt Gminy – pismo nie zostało jeszcze wystosowane. Inspektorem nadzoru był p.Rychlik  

dlatego chcieliśmy spotkanie z wykonawcą zrobić przy jego udziale. To końca miesiąca takie 

spotkanie ma się odbyć. Przy okazji spotkania z inspektorem nadzoru chcieliśmy  omówić 

usunięcie usterek na Orliku i placach zabaw. 
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Radny Mielczarek – Przez kilka lat na zebraniu wiejskim w Mokrsku II był zgłaszany 

wniosek w sprawie założenia  lampy oświetlenia ulicznego przy drodze Mokrsko–Ożarów 

obok posesji p.Fertały Adama  Jest tam  b.ciemno.  W tym roku na zebraniu ta sprawa 

umknęła uwadze. Wnoszę o dopisanie wniosku do wykazu. 

Radna Grześlak – na zebraniu wiejskim w Mokrsku I część środków będących do dyspozycji 

samorządu wsi zostało przekazanych na projekt drogi na cmentarz. W związku z tym 

proponuję dopisać wniosek o wykonanie dokumentacji na drogę na cmentarz. 

Radny Szaniec –  do wykazu wniosków z zebrania wiejskiego w Ożarowie w punkcie 8 

wnioskuję dopisać: wykonanie  oświetlenie obok posesji p.Wieczorek na Banasiach. 

Wójt Gminy – z wykonaniem oświetlenia na Dobijaczu i Banasiach mamy duży problem, 

ponieważ stacja trafo należy pod Kłobuck. W ramach remontu Gmina Praszka 

wyremontowała oświetlenie i wymieniła żarówki tylko na swoim terenie. 

Radna Gładysz -  do wniosków z Chotowa wnioskuję dopisanie „dokończenie budowy  

boiska w Chotowie” / powstanie płyty boiska/ 

Radna Strózik – wnoszę o dopisanie wniosku ”oznakowanie drogi Chotów-Krzyworzeka, 

wjazd  na drogę obok sołtysa /kolonia Krzyworzeka-Turów/” 

Radny Majtyka –  czy jest możliwość podłączenia energii elektrycznej do budynku na boisku 

w Ożarowie. Członkowie LZS-u pytają się, czy mogą wykonać podłączenie we własnym 

zakresie. 

Radny Braliński –  przy budowie mostku na  kanale od Plewiny w kierunku Motyla nie 

zostały wykonane przyczółki. Jak przyjdzie duża ulewa to zniszczy cały most. Wnioskuję do 

wykazu wniosków z zebrania na Motylu dopisać „wykonanie przyczółków na moście 

pobudowanym na kanale  od Plewiny do Motyla” 

Radna Strózik -  sołtys z Komorniki  wnioskował aby podatek rolny był jak najmniejszy, 

natomiast wniosków na zebraniu w Komornikach zgłosił aż 21.  Tak nie powinniśmy robić.  

Radna Gładysz –  Jestem podobnego zdania jak radna Strózik. Ja na sesji gdy były ustalany 

podatek z bólem serca głosowałam za podniesieniem stawki. Sołtys z Komornik był 

przeciwny podniesieniu stawki podatku, a chciałby  aby w jego sołectwie było zrobione 

b.dużo. Tak nie może być. Radny Szkudlarek głosował za najniższą stawka podatku a  zgłasza 

na zebraniu zadania inwestycyjne. 

Radna Witkowska – ja wnioskuję o  dopisanie  wniosku z zebrania w Mokrsku  

„zagospodarowanie terenu wokół pomnika obok kościoła w Mokrsku” Nie jest to duży 

wydatek. 

Więcej uwag do sprawozdania nie było. 

Przewodniczący Rady – zdawać sobie musimy sprawę, że nie wszystkie zgłoszone wnioski 

mogą być zrealizowane. Ich wykonanie zależeć będzie od  możliwości finansowych  budżetu 

gminy. 

 
Rada Gminy sprawozdanie przyjęła z uwzględnieniem zgłoszonych na sesji 
wniosków. 
 

 
 
 

P u n k t  11 
 

Zmiany w budżecie gminy na  2012 rok 
 

Głos zabrała pani Renata Nagła – Skarbnik Gminy 
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Zmiany w budżecie gminy proponowane na dzisiejszą sesje dotyczą zwiększenia planu 

dochodów i wydatków. 

Dochody 

 - Dział 630 – Turystyka 

   O 20.000 zł zwiększa się zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Są to środki na 

   dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł. Jest to refundacja 

   poniesionych wydatków na projekt międzynarodowy w zakresie turystyki. 

- Dział 801 - Oświata i wychowanie  

   Była błędnie sklasyfikowana odpłatność za wyżywienie. Ujęta była w § 0690 -Wpływy z 

   różnych opłat  a powinna być w §  0830 - Wpływy z usług 

W sumie dochody zwiększają się o kwotę 20.000 zł. Aktualna kwota dochodów to kwota 

17.769.775,24 zł. 

W ślad za zwiększeniem planu dochodów proponuje się również zwiększenie 

wydatków bieżących o 20.000 zł oraz przeniesienia  wydatków w poszczególnych 

rozdziałach., i tak: 

- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 

  Zwiększa się  wydatki bieżące 10.000 zł  związane z realizacją statutowych zadań. Są to 

  wydatki związane z usługami remontowymi. 

- Dział 758 Różne rozliczenia 

  Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu 

  terytorialnego o 1873 zł  a zwiększa się rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe o taką 

  samą kwotę tj.1873 zł. Kwota 1500 zł jest to zwrot dotacji na Orliku. Jest to połowa  kary 

  jaką wykonawca zapłacił za nieterminowe wykonanie usługi. Kara została potraktowana 

  jako nasz dochód, który musieliśmy oddać. Natomiast kwota 373 zł są to odsetki naliczone 

  od dotacji.   

- Dział 926 – Kultura fizyczna 

Zwiększa się wydatki bieżące o 10.000 zł, w tym: 3.500 zł - wynagrodzenia i składki od nich 

naliczone, 6.500 zł – wydatki związane z realizacją statutowych zadań / zakup wyposażenia i 

materiałów na obiekt sportowy –Orlik/. 

Są to wszystkie proponowane zmiany. 

Dyskusja: 

Radna  Grześłak – czy wiadomo ile będzie kosztowało  roczne utrzymanie Orlika? 

Wójt Gminy – możemy wyliczyć koszty związane z zatrudnieniem, z energią elektryczną. 

Pozostałe koszty wyjdą w trakcie. W projekcie Orlika nie były uwzględnione koszty związane 

z wyposażeniem  /piłki , meble itd/. Powinniśmy również przeprowadzić prace związane z 

częścią, która nie była wykorzystana na boisko /odwodnić teren/. Prac ziemnych na tym 

terenie będzie jeszcze dużo. 

Radny Szaniec  - jaką karę zapłacił wykonawca jeśli chodzi o Orlik? 

Wójt Gminy -  karę zapłacił wykonawca projektu. Było to biuro projektowe z Sieradza, które 

wykonało projekt później niż było określone w umowie. Z tego tytułu naliczone były karne 

odsetki.  Musieliśmy się podzielić po połowie odsetkami z Urzędem Wojewódzkim. 

Radny Piśniak – mam wniosek aby znaleźć środki na wyraźną i dość jednoznaczną tablicę 

informacyjną z regulaminem korzystania z boiska Orlik., w których godzinach mają 

pierwszeństwo korzystania z boiska dzieci szkolne. Wiem, ze Orlik jest obiektem otwartym , 

ale mimo wszystko powinny obowiązywać jakieś zasady. Dobrze wiemy, że nie mamy tak 

dużych pieniędzy aby regenerować murawę co kilka miesięcy. W związku z tym dobrze 

byłoby aby w regulaminie było napisane , że z boiska można korzystać w odpowiednim 

obuwiu. Jeżeli ktoś wejdzie na boisko w nie takim  w obuwiu jakie powinno być 

dopuszczone, to robią się wyrwy w trawie. Wówczas  przyjemność grania w piłkę na 

nierównym terenie jest mała. 
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Proszę aby tablica informacyjna z godzinami i zasadami korzystania z boiska została 

zamieszczona.. 

 Więcej uwag ani zapytań w sprawie zmian w budżecie nie było. 

 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XIX/105/12 w sprawie zmian w 
budżecie gminy na 2012 rok 
 

 
P u  n k t  12 

 
Podjęcie uchwały w sprawie: 

 
 
a/ o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących 

fundusz  sołecki w roku budżetowym 2013 
 

Głos zabrała pani Renata Nagła – Skarbnik Gminy 

Do wyliczenia kwoty funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach brana jest pod 

uwagę średnia kwota bazowa w kraju, która na rok 2012 została  ogłoszona przez 

Ministerstwo Finansów  w kwocie 2576,39  zł na 1 mieszkańca. 

Do wyliczenia tej kwoty bierze się wykonanie dochodów  w 2010r /2 lata poprzedzające rok 

budżetowy/  gmin wiejskich i miejsko-wiejskich do liczby mieszkańców wg stanu na dzień 31 

grudnia 2010r. 

Do wyliczenia kwoty w gminie brany jest taki sam wzór. Na dzień 31 grudnia 2010r stałych 

mieszkańców gminy było 5.483 osoby . Dochody bieżące za rok 2010 to kwota 14.674.300,17 

zł. W związku z tym  dochód na 1 mieszkańca w naszej gminie to kwota 2.676,33 zł.  

Dzieląc kwotę dochodów w naszej gminie na 1 mieszkańca do średniej kwoty bazowej 

otrzymujemy współczynnik 103,88%. Jest on potrzebny do wyliczenia wartości refundowanej 

wydatków kwalifikowanych. W związku z tym, że ten współczynnik jest powyżej 100%  

zrefundowane mielibyśmy  20% wydatków funduszu sołeckiego. 

Państwo radni otrzymali  wyliczenia 20% podatku rolnego jaki do tej był do dyspozycji 

samorządu wsi / kwota 107.290 zł/ oraz wyliczenia dotyczące funduszu sołeckiego na rok 

2013 – 145.699 zł. Fundusz sołecki jest  wyższy o 38.409zł od kwoty jaką samorządy mają 

obecnie. Możliwość odzyskania 20% stanowi kwotę 29.140 zł. Z budżetu musielibyśmy 

dołożyć 38.409  zł aby uzyskać zwrot 29.140 zł. 

Radna Grażyna Grześlak – przedstawia opinię zbiorczą z wspólnego posiedzenia komisji z 

dnia 19 marca 2011r. 

Dyskusja: 

Radna Grześlak – proponuję aby sołtysi wypowiedzieli się w tej sprawie, ponieważ nie byli 

obecni na posiedzeniu komisji, a szczególnie na nich  spadnie ciężar obowiązków  

związanych z wykorzystaniem funduszu sołeckiego. 

Przewodniczący Rady – część sołtysów jest radnymi i wyrazili swoją opinię. 

Radny Braliński – w ub.roku wyliczenia były inne. Na sołectwo Motyl kwota funduszu 

sołeckiego była wyższa.  

Pani Skarbnik – w roku 2011 z budżetu musielibyśmy dołożyć  39.527 zł. , a w tym roku 

38.409 zł tj mniej. W tym roku obniżyła się liczba mieszkańców, natomiast kwota dochodów 

na 1 mieszkańca jest wyższa. 

Więcej uwag ani zapytań nie było. Przewodniczący Rady poprosił Komisje Uchwał i 

Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. 
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Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XIX/106/12 w sprawie nie wyrażenia zgody na 
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w roku 
budżetowym  2013 przy 9 głosach „za” , 3 głosach” przeciw „ i 2 głosach 
„wstrzymujących się” 
 
 
b/ uchylenia uchwały Rady Gminy Mokrsko z dnia 29 marca 2011r w sprawie 
ustalenia      minimalnej stawki czynszu najmu za lokale użytkowe 
 
Głos zabrał Łukasz Wolny. 

Uchwała Rady Gminy Mokrsko z dnia 29 marca 2011 w sprawie minimalnej stawki czynszu 

najmu za lokale użytkowe jest sprzeczna z art.30 ust.2 pkt.3 o samorządzie gminnym i art.7 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

Rada Gminy na mocy  ogólnych kompetencji stanowienia prawa gminy oraz sprawowania 

nadzoru nad podległymi jej jednostkami, uprawniona jest do podejmowania uchwał 

zawierających wytyczne w zakresie gospodarowania majątkiem gminy dla organów 

wykonawczych oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Natomiast samo gospodarowanie 

mieniem komunalnym – stosownie do art.30 ust.2 pkt.3 ustawy o samorządzie gminnym – 

należy do organu wykonawczego, Wójta Gminy Mokrsko. Gospodarowanie mieniem 

obejmuje bowiem ustalenie stawek czynszu za korzystanie z tego mienia. 

 W związku z powyższym Rada Gminy nie posiadała kompetencji do ustalenia stawek 

czynszu, a czyniąc to naruszyła kompetencje organu wykonawczego gminy. Działania Rady 

były także niezgodne z art.7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który przesądza o 

działaniach organów administracji publicznej jedynie na podstawie i w granicach prawa /taki 

jest wyrok NSA i OSK 23/09 z dnia 25.05.2009r/ 

W związku z powyższym tą  uchwałę należy uchylić 

Dyskusja: 

Radny Szaniec – musimy działać tak jak prawo przewiduje. My nie jesteśmy w stanie 

zmieniać uchwał czy ustaw podejmowanych przez Sejm. 

 

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

uchwały. 

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XIX/107/12 w sprawie uchylenia 
uchwały Rady Gminy Mokrsko z dnia 29 marca 2011r w sprawie ustalenia minimalnej 
stawki czynszu najmu za lokale użytkowe 
 
c/  zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Gminy Mokrsko 
 
Przewodniczący Rady Gminy - - w dniu 8 lutego 2012r Radny Arkadiusz Piśniak złożył 

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

Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego. 

Zgodnie z § 42 ust.2 załącznika Nr 3 do Statutu Gminy Mokrsko /Organizacja i tryb pracy 

Rady Gminy w Mokrsku/, Rada Gminy wybiera Przewodniczącego,. Zastępcę 

Przewodniczącego i Sekretarza Komisji w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

Na posiedzeniu komisji w dniu 19 marca br zaproponowano na Przewodniczącą Komisji 

radną Małgorzatę Witkowską pełniącą dotychczas funkcję Sekretarza Komisji. Na jej miejsce 

zaproponowano radnego Szańca Wojciecha pełniącego dotychczas funkcję Z-cy 

Przewodniczącego Komisji, natomiast na jego miejsce zaproponowano radną Irenę Gładysz 

członka Komisji. W/w radni  zrezygnowali z pełnienia dotychczasowej funkcji i wyrazili 

zgodę na zmianę funkcji. 
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Rada Gminy podjęła jednogłośnie  w powyższej sprawie uchwałę Nr XIX/108/12 w 
sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Gminy Mokrsko. 
 
d/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

 przestrzennego gminy Mokrsko dla terenów do lokalizacji farm wiatrowych oraz 

innych  urządzeń umożliwiających pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych /np. 

ogniw   fotowoltaicznych/ w obrębach geodezyjnych Mokrsko, Komorniki, jasna Góra, 

Ożarów,  Krzyworzeka i Brzeziny, gm. Mokrsko 

 

Głos zabrał pan Kamil Piekarski. 

Mamy propozycje dla 26 lokalizacji farm wiatrowych na terenie Gminy Mokrsko. Wszystkie 

elektrownie wiatrowe są umiejscowione na terenach, które wcześniej zostały 

zakwalifikowane w studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego 

gminy pod budowę farm wiatrowych. Pierwsza uchwała w tej sprawie została 

zakwestionowana przez organ nadzoru i uchylona na poprzedniej sesji. Tereny były 

oznaczone izofoniami 40 decybeli ponieważ taka jest strefa oddziaływania elektrowni 

wiatrowych – normy hałasowe. 

Są 2 normy hałasowe. Przy zabudowie zagrodowej  mieszkaniowej wielorodzinnej norma 

wynosi 45 decybeli w nocy i  50 decybeli w dzień,  przy zabudowie zagrodowej 

mieszkaniowej jednorodzinnej  – 40 decybeli w nocy i 50 w dzień. Firma, która 

przygotowywała lokalizacje wiatrowe kierowała się niższą norma tj.40 decybeli w nocy i 50 

decybeli w dzień. Od najbliższych zabudowań jest to 500 mb w linii prostej. Jeżeli są pagórki 

załamania odległości się zmieniają. Wszystkie lokalizacje farm wiatrowych  mają zachowane 

takie odległości.  

Firma  nie może złożyć wniosku o decyzję o warunkach środowiskowych ponieważ nie ma 

planu.  Jednak raporty  oddziaływania na środowisko są  już kompleksowo opracowane. 

Wiatrak musi być pobudowany w takiej odległości od budynków  aby normy hałasowe były 

zachowane i nie nachodziły na budynki. 

Na 26 lokalizacji elektrowni wiatrowych 23 są 3 MW. Pierwotnie  przyjęto, że wszystkie 

elektrownie wiatrowe są 3MW i na takie opracowane są raporty i normy. Pojedynczy wiatrak 

inaczej oddziałuje na środowisko a  inaczej w grupie.  

Wszystkie umowy właścicielami działek są już podpisane. Umowa dzierżawy zawarta jest na 

30 lat. Docelowa żywotność elektrowni wiatrowej wynosi 25 lat. Z tytułu  wydzierżawienia 

działki pod wiatraki, dla właściciela działki jest przewidziany czynsz dzierżawy. Wysokość 

czynszu waha się od 18-22 tys.zł za punkt rocznie.  

Plan miejscowy jest takim dokumentem, który umożliwia realizacje zadań wszystkim 

podmiotom . Prywatna osoba może również  na tym terenie wybudować wiatrak. Procedura 

zmiany planu trwa od 1,5 roku do 2 lat.  

Wszystkie drogi dojazdowe do wiatraków zostaną utwardzone na stałe. Można powiedzieć, że 

jest to prezent inwestora dla Gminy. Drogi są już pomierzone. Stan rzeczywisty dróg a na 

mapach  jest  różny.  Drogi dojazdowe na działkach, których teraz nie ma, muszą być 

wybudowane. Będą z płyt betonowych i będą rozbieralne. Zostaną wykonane na czas budowy 

i po 25 latach na czas do rozbiórki, aby sprzęt ciężki mógł wjechać na pole. 

Następnie pan Piekarski pokazał na mapie lokalizację  farm wiatrowych w poszczególnych 

miejscowościach. 

 Przewodniczący Rady  

– obszar farm wiatrowych miał być wyznaczony po granicy działek, czy tak jest?  

- jeżeli ktoś będzie  chciał pobudować przydomową elektrownię, co wtedy? 

Pan Piekarski 

 -  obszary farm wiatrowych są oznaczone po granicach działek, dróg itd. 
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-  przy budowie  elektrowni wiatrowych  do 100 KW  obowiązuje tylko zgłoszenie.  

Następnie Przewodniczący  zaproponował aby radni i sołtysi z danej miejscowości podeszli 

do mapy i zobaczyli gdzie zlokalizowane są farmy wiatrowe. 

.Pan Piekarski – jednym z elementów uchwalania czy zmiany planu zagospodarowania 

przestrzennego są konsultacje społeczne. Jest to jedna z najbardziej jawnych procedur jaka 

może być w gminie przeprowadzona. Konsultacje odbywają się na poszczególnych etapach 

uchwalenia planu. Wszyscy zainteresowani mieszkańcy mogą  przyjść na konsultacje planu. 

Wójt Gminy – pan Piekarski  mówi o obszarze przygotowanym przez jedną z firm. Na tym  

obszarze znajdują się również  działki  firmy konkurencyjnej, która do tej pory jeszcze się do 

nas nie zgłosiła.  

Radna Gładysz – ile jest firm na naszym terenie, które będą stawiać wiatraki. 

Pan Piekarski – Są 3 firmy, które chcą stawiać wiatraki na  terenie gminy.  

 

Rada  Gminy po  zapoznaniu się z tematem i wyjaśnieniach podjęła jednogłośnie 
uchwałę Nr XIX/109/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego gminy Mokrsko dla terenów 
do lokalizacji farm wiatrowych oraz innych  urządzeń umożliwiających pozyskiwanie 
energii ze źródeł odnawialnych /np. ogniw   fotowoltaicznych/ w obrębach 
geodezyjnych Mokrsko, Komorniki, jasna Góra, Ożarów,  Krzyworzeka i Brzeziny, 
gm. Mokrsko. 
 
 

P u n k t  13 
 
 

Wystąpienie do Wojewody o zamiarze wszczęcia procedury 
związanej ze szkodami  mrozowymi w uprawach rolnych  

na terenie gminy Mokrsko 
 

 

Głos zabrał pan Łukasz Wolny  

Rozpoczynając procedurę powinniśmy zorientować się w skali zjawiska, uzyskać od rolników 

deklaracjięchęci zaciągnięcia kredytów klęskowych i następnie  wystąpić do Wojewody. 

Zostanie napisana kurenda  z informacją o  wszczęciu przez gminną komisję procedury 

szacowaniu szkód w gospodarstwach. 

Przewodniczący  Rady -   kto ma ocenić szkody w gospodarstwie. 

Pan Wolny – jeśli procedura zostanie wszczęta to  zarządzeniem Wójta zostanie powołana 

komisja do szacowania szkód.  

Wójt Gminy – najpierw rolnicy powinni zgłosić szkody. 

Radny Szaniec – jeśli ktoś nie będzie zainteresowany kredytem , to po co ma zgłaszać szkody. 

Wójt Gminy -  na dzień dzisiejszy nie znamy jeszcze zasad pomocy dla rolników. W tej 

chwili możemy zebrać tylko informacje  od rolników jakie  ponieśli straty.  

Pani sołtys Czart -   jeżeli rolnikowi  wymarzło zboże ,  to nie będzie czekał aż przyjdzie 

komisja tylko zasieje nowe. 

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem do radnych czy należy wszcząć procedurę  

związaną z szacowaniem strat w uprawach rolnych w związku ze szkodami mrozowymi. 

 
Wszyscy radni głosowali  za   wszczęciem procedury związanej z szacowaniem strat 
w uprawach rolnych w związku ze szkodami mrozowymi i następnie wystąpieniem w 
tej sprawie do Wojewody. 
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P u n k t  14 
 

Interpelacje, zapytania i wolne wnioski 
 

 

Radny Majtyka –  na boisku  w Ożarowie grają 2 kluby sportowe.  Jest przygotowany projekt 

na wybudowanie szamba. Wnioskuję o wykonanie szamba.  

Wójt Gminy -   wybudowanie szamba jest to wydatek kilku tysięcy złotych i powinien 

znaleźć się w załączniku inwestycyjnym do budżetu. 

Radna Gładysz – byłam w Chotowie w świetlicy wiejskiej. W  świetlicy jest telewizor, który   

służy  przede wszystkim do gier. Jest prośba młodzieży o zakup anteny satelitarnej ponieważ  

gdy są  różne rozgrywki czy mecze  chętnie wspólnie by je oglądali. 

Przewodniczący Rady – podobna sytuacja jest w świetlicy w Słupsku. Rozmawiałem z 

pracownikiem świetlicy, który  zgłaszał potrzebę kupna małego ksera. 

Wójt Gminy –  W tym roku  z uwagi na ograniczone finanse nie stać nas na wydawanie 

środków na jakiekolwiek zakupy. Bardzo ważne jest  stanowisko  Ministerstwa Kultury 

Fizycznej i Sportu oraz Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi  czy w świetlicach można 

zarabiać. Ministerstwo uważa, że można zarabiać do wysokości naszego wkładu własnego. 

Natomiast Urząd Marszałkowski jest przeciwny zarabianiu. 

Sołtys Szewczyk -  najlepiej byłoby zakupić urządzenie wielofunkcyjne, które spełniałoby 

również funkcję ksero. Koszt nie byłby duży / ok.350 zł urządzenie  plus  tusz 3 kolory  ok.30 

zł./ Koszty są naprawdę znikome. 

Radna Strózik  chciałam zgłosić:  

- reklamacje dotyczącą placu zabaw w Krzyworzece, 

- usunięcie 3 szt wierzby rosnących  w pasie drogi powiatowej naprzeciwko organistówki w 

   Krzyworzece. 

-  za zakręcie od cmentarza w stronę Krajkowa naprzeciwko p.Wordlicha jest odkryta  jest 

   rura na przepuście. Jeżeli pojedzie ciężki sprzęt to ją zarwie. 

Radna Witkowska -  czy będą sprzątane drogi przy chodnikach po zimie?  

Wójt Gminy  -  wyślemy kurendę do mieszkańców o uprzątnięcie terenu wokół swojej 

posesji. 

Radny Szkudlarek  

-  czy jest ustalona kolejność posypywania dróg kamieniem. Mam prośbę o zasypanie dziur na 

   drogach  w sołectwie Komorniki. 

- co Wójt zamierza zrobić ze studzienką burzową na Pasterniku koło p.Curyły? 

Wójt Gminy -  musimy wyprofilować spadek drogi aby woda wpływała do studzienki. Kiedy 

to nastąpi dziś  nie odpowiem. 

Radny Bil -  chciałem zgłosić załatanie dziur na drodze w Krzyworzece od p.Spychały do 

p.Pilaka i od p.Krysciaka do Kryściaka / łącznik w stronę Olszyn/ oraz do p.Zadwornego. 

Sołtys Wolna  - zgłaszam dokończenie naprawy drogi /wysypanie tłuczniem/ do 

p.Zadwornego na Kolonii    Jankus  w Krzyworzece,  

Radny Szaniec -  należy wystąpić do PZD w Wieluniu o postawienie znaku „skrzyżowanie z 

drogą podporządkowaną” na drodze powiatowej obok ośrodka zdrowia w Ożarowie /po obu 

stronach drogi oraz na skrzyżowaniu dróg ze Szlakiem Bursztynowym. 

Radny Pietras  

– należy naprawić w możliwie krótkim czasie drogę na Lasek. Dziury są b.głębokie /10cm.- 

15 cm/ Mieszkańcy b.narzekają. Najgorzej jest na odcinku od drogi powiatowej  do Lasku. 
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- chciałam przypomnieć o przygotowaniu informacji na temat oszczędności w oświacie. Do 

oświaty dokładamy już ok.1 mln zł. 

Wójt Gminy – najpierw  chciałbym odbyć spotkanie z dyrektorami a później posiedzenie 

komisji i podjąć dyskusję. 

Pani sołtys Czart  

– chciałam ponowić interpelację o podniesienie skrzynki zasuwowej od wody, która znajduje 

się  w parku w Chotowie. Na zgłoszoną interpelacje otrzymałam odpowiedź, że jeśli pozwolą 

warunki atmosferyczne zasuwa zostanie podniesiona. Chciałam dodać, że w razie 

jakiejkolwiek awarii i zalania mieszkania odpowiedzialny jest Urząd Gminy i ponosić będzie 

wszelkie konsekwencje z tym związane.  

- prosiłabym o wyjaśnienie jak mają się odpowiedzi Urzędu Gminy na zgłaszane przez nas 

interpelacje. Mam na uwadze wszystkich radnych. W październiku złożyłam wniosek 

odnośnie  drogi i jej pobocza  w Chotowie. W styczniu mieszkańcy również zgłaszali problem 

drogi w Chotowie. Sama im podpowiedziałam aby problem  drogi w Chotowie zgłosili do 

Urzędu Gminy i Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu. Komisja, która przyjechała z 

Powiatu  z p.Czyżem twierdzi, że nikt nie zgłaszał  takiego wniosku. Ja natomiast otrzymuję 

odpowiedź z Urzędu Gminy, że sprawa została  przekazana  do Powiatu. Kto wobec tego 

kłamie?  Proszę o wyjaśnienie. 

Wójt Gminy - jeśli są zgłaszane wnioski dotyczące dróg powiatowych wysyłamy je do 

Powiatu. Od  Powiatu  zależy czy na wszystkie wnioski  są udzielone odpowiedzi w terminie i 

do kogo wniosek został skierowany. Trudno jest mi powiedzieć czy wniosek przekazany 

został do p. Burzyńskiego- kierownika PZD, czy został u p.Klimasa czy dotarł do p.Czyża. 

Kilka razy rozmawialiśmy z p.Wicestarostą i p.Burzyńskim, że pobocze drogi po stronie 

północnej w Chotowie zwłaszcza przy kościele   nie jest dobre, gdy jest mokro. W projekcie 

nie było trafnie to zaprojektowane. Jak Powiat podejdzie do tej sprawy, nie odpowiem. 

Pani sołtys Czart – dziękuję za wyjaśnienie i składam wniosek  następującej treści. Jeżeli 

wniosek z Urzędu Gminy jest przekazywany do Powiatu, Powiat powinien odpowiedzieć o 

sposobie jego załatwienia w terminie, tj.w ciągu 14 dni na wniosek nie wymagający 

wyjaśnienia , natomiast w ciągu miesiąca  na wniosek wymagający dodatkowych wyjaśnień. 

Pan sołtys Szewczyk – zwrócił się z zapytaniem dotyczącym przydomowych oczyszczalni, 

czy termin wpłaty mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie do końca marca nie zmienił 

się? Wiem, ze w Skomlinie termin został przedłużony do czerwca. Również w radio 

słyszałem, że Urząd Marszałkowski wstrzymał dotacje. 

Wójt Gminy – każda Gmina jeśli chodzi współfinansowania przez mieszkańców inwestycji 

ma inne zasady.  My określiliśmy, że do końca marca powinien być rozstrzygnięty przetarg a  

przed podpisaniem umowy powinniśmy wiedzieć ile faktycznie będzie lokalizacji 

oczyszczalni przydomowych.  Niezgodność miedzy przetargiem i umową a faktycznym 

wykonaniem ilości oczyszczalni może skutkować problemami w Urzędzie Marszałkowskim. 

Jeżeli ktoś dokona wpłaty, to będzie wiadomo, że później się już nie wycofa. Z Urzędu 

Marszałkowskiego dotację otrzymamy po wykonaniu całego zadania czyli w roku 2014 lub w 

części zgodnie z oddaniem wykonanego zadania. Wcześniej musimy posiłkować się 

kredytami  lub dotacjami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 

Zadanie musimy realizować, a pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego otrzymamy po 

wykonaniu i rozliczeniu zadania, pod warunkiem że wszystko jest wykonane zgodnie z 

dokumentacją i przetargiem. Wykonanie zadania nie zgodnie z dokumentacją może nawet 

skutkować, że nie otrzymamy dotacji. 

Pani sołtys Wolna -  jeżeli będzie naprawiana droga od p.Spychały do p.Kałuży, to 

prosiłabym aby przedłużyć dalej w stronę cegielni tj. od p.Kałuży do p.Krupki  jak są 

zabudowania. Gdy jest mokro to tam jest b.duże błoto. Nie jest to duży odcinek. 
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P u n  k t  15 
 

Zamknięcie obrad sesji 
 

Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie się porządku obrad, podziękował wszystkim za 

udział i zamknął obrady XIX sesji Rady Gminy Mokrsko. 

 

Na dzisiejszej sesji zostały podjęte następujące uchwały stanowiące integralna część 

protokołu.- 

Lp Nr uchwały W sprawie 

 

1. XIX/103/12 określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Mokrsko 

2. XIX/104/12 Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 

2012-2015 

3. XIX/105/12 Zmian w budżecie gminy na 2012r 

 

4. XIX/106/12 Nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 

Mokrsko środków stanowiących fundusz sołecki w roku 

budżetowym 2013. 

5. XIX/107/12 Uchylenia uchwały RG Mokrsko z dnia 29.03.11 w 

sprawie minimalnej stawki czynszu najmu za lokale 

użytkowe 

6. XIX/108/12 Zmian w składach osobowych komisji stałych Rady 

Gminy Mokrsko 

7. XIX/109/12 Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Mokrsko dla 

terenów do lokalizacji farm wiatrowych oraz innych 

urządzeń umożliwiających pozyskiwanie energii ze źródeł 

odnawialnych /np.ogniw  fotowoltaicznych/ w obrębach 

geodezyjnych Mokrsko, Jasna Góra, Ożarów, 

Krzyworzeka i Brzeziny , gm.Mokrsko 
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Na powyższym protokół zakończono i podpisano.- 

 

 

Protokołowała:      Przewodniczący Rady Gminy 

 

Rwa Jędrzejak                 Grzegorz Majtyka 

 

 

Protokół niniejszy obejmuje: 

1.Streszczenie przebiegu obrad sesji od nr 1-22 

2.Podjęte uchwały od nr XIX/103/12 - XIX/109/12 

3.Załaczniki jak niżej: 

Lp. Treść załącznika Ilość stron 

 

1. Zbiorcze zestawienie sprawozdań za okres od 15 stycznia 2012 

do 15 marca 2012r 

11 

2. Projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Mokrsko z uzasadnieniem 

4 

3. Opinia ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy w 

sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobieganiu bezdomności zwierząt 

1 

4. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie na lata 2012-2015 z uzasadnieniem 

4 

5. Opinia z wspólnego posiedzenia Komisji w sprawie Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015 

1 

6. Informacja w sprawie roszczeń odszkodowawczych właścicieli 

nieruchomości i ustalenia jednorazowej opłaty spowodowanej 

uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Mokrsko w zakresie trasy gazociągu 

wysokiego ciśnienia wraz z towarzyszącą infrastruktura oraz 

przewodami osłonowymi dla kabli do transmisji danych 

uchwalonego uchwałą Rady Gminy Mokrsko Nr L/284/10 z dnia 

4 października 2010r 

2 

7. Sprawozdanie z odbytych zebrań wiejskich w m-cu lutym 2012 

rok 

6 

8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Mokrsko 

na rok 2012 

3 

9. Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na 

wyodrębnienie w budżecie gminy Mokrsko środków 

stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2013 

1 

10. Informacja o naliczeniu  20% udziałów z podatku rolnego na 

Rady Sołeckie w Gminie Mokrsko oraz kwoty funduszu 

sołeckiego 

1 

11. Opinia z wpółnago posiedzenia komisji w sprawie utworzenia 

funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2013 

1 
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12. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy 

Mokrsko z dnia 29 marca 2011r w sprawie ustalenia minimalnej 

stawki czynszu najmu za lokale użytkowe wraz uzasadnieniem 

2 

13. Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych 

komisji stałych Rady Gminy Mokrsko 

1 

14.  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Mokrsko dla terenów do lokalizacji farm wiatrowych 

oraz innych urządzeń umożliwiających pozyskiwanie energii ze 

źródeł odnawialnych /np.ogniw fotowoltaicznych/ w obrębach 

geodezyjnych Mokrsko, Komorniki, Jasna Góra, Ożarów, 

Krzyworzeka i Brzeziny gm. Mokrsko 

1 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
  


