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P R O T O K Ó Ł Nr XX/2012 

 

z sesji Rady Gminy Mokrsko odbytej w dniu 26 kwietnia 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 - 15 

 

 

Radni Rady Gminy obecni na sesji: 

1.Bil Zenon 

2.Braliński Zbigniew 

3.Chwaliński Dominik 

4.Gładysz Irena 

5.Głąb Marcin 

6.Grześlak Grażyna 

7.Kmiecik Sabina 

8.Majtyka Grzegorz 

9.Mielczarek Marek 

10.Pietras Marek 

11.Piśniak Arkadiusz 

12.Strózik Teresa 

13.Szaniec Wojciech 

14.Szkudlarek Zbigniew 

15.Witkowska Małgorzata 

 

Ponadto w sesji udział wzięli: 

1.Marek Kieler  - Wicestarosta Wieluński 

2.Tomasz Kącki   - Wójt Gminy 

3.Małgorzata Stanek  - Sekretarz Gminy 

4.Renata Nagła  - Skarbnik Gminy 

5.Beata Marczak  -Kierownik Referatu  Zamówień Publicznych, Funduszy, 

                                                   Inwestycji i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy 

6.Tadeusz Kik - Kierownik Referatu  Gospodarki Komunalnej, Drogownictwa  

                                                  i   Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy 

7.Tomasz Kiczka - Dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu 

8.Dariusz Raducki - Z-ca Naczelnika Prewencji Komendy Powiatowej Policji  

                                                  w   Wieluniu 

9.Andrzej Małolepszy - Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu 

10.Ciura Elżbieta - sołtys sołectwa Mątewki 

11.Szewczyk Adam - sołtys sołectwa Słupsko 

12.Komor Danuta  – sołtys sołectwa Mokrsko II 

13.Rzeźnik Agata - sołtys sołectwa Brzeziny 

14.Genowefa Wolna - sołtys sołectwa Krzyworzeka II 

15.Zdzisław Słowik - sołtys sołectwa Mokrsko I 

16.Wiesława Czart - sołtys sołectwa Chotów 

17.Jolanta Juszczak  - sołtys sołectwa Ożarów 

18.Wójcik Roman - mieszkaniec Mamzerówki 
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19.Antosik Marian - mieszkaniec Mamzerówki 

21.Smolnik Anna - mieszkaniec Mamzerówki 

22.Zając Klaudia - mieszkaniec Mamzerówki 

23.Tyjeżko Daniel - mieszkaniec Mamzerówki 

24.Mielczarek Lucjan - mieszkaniec Mamzerówki 

25.Zimoch Michał  – mieszkaniec Mamzerówki  

 

Ogółem w obradach XX sesji udział wzięło 40 osób. 

 

Porządek obrad sesji: 

 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

2.Ustalenie porządku obrad 

3.Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy 

4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

5.Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i  bezpieczeństwa 

   publicznego w gminie za rok 2011  

6.Zapytania do informacji z działalności Wójta pomiędzy sesjami 

7.Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2011 

8.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  

   za 2011 rok, 

9.Zmiany w budżecie gminy na 2012 rok 

10.Podjęcie uchwał w sprawie: 

     a/ zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, 

     b/ zatwierdzenia taryf ceny i stawki opłat za wodę oraz wywóz i unieszkodliwienie 

         ścieków bytowych w gminie Mokrsko, 

    c/ wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku do realizacji zadań 

        administracji Publicznej w zakresie pracy z rodziną, 

    d/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku za 

        rok 2011 

11.Informacja o nowym podziale Gminy na okręgi wyborcze 

12.Interpelacje, zapytania i wolne wnioski, 

13.Zamknięcie obrad sesji. 

 

 

P u n k t  1 
 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

Radny  Grzegorz Majtyka, Przewodniczący Rady – otworzył XX 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 – Porządek obrad XX sesji  został przesłany radnym łącznie z 

zaproszeniem na sesje, nie mniej pozwolę sobie go odczytać: 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.Ustalenie porządku obrad. 

3.Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy. 

4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

5.Zapytania do informacji z działalności Wójta pomiędzy sesjami. 

6.Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i  bezpieczeństwa 

   publicznego w gminie za rok 2011.  

7.Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

   Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2011. 

8.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  

   za 2011 rok. 

9.Zmiany w budżecie gminy na 2012 rok. 

10.Podjęcie uchwał w sprawie: 

     a/ zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, 

     b/ zatwierdzenie taryf ceny i stawki opłat za wodę oraz wywóz i unieszkodliwienie 

         ścieków bytowych w gminie Mokrsko, 

    c/ wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku do realizacji zadań 

        administracji Publicznej w zakresie pracy z rodziną, 

   d/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku za 

       rok 2011. 

11.Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 

12.Zamknięcie obrad sesji. 

Czy do przedstawionego porządku obrad XX sesji są jakieś uwagi? 

 

Pani Małgorzata Stanek – Sekretarz Gminy 

Mam prośbę aby wprowadzić do porządku sesji krótką informację na temat podziału gminy 

na okręgi wyborcze. Wszedł w życie kodeks wyborczy, który nakłada obowiązek na rady 

gmin podjęcie uchwały w tym zakresie. Proponuje ten punkt wprowadzić przed 

interpelacjami. 

Radny Głąb – proponowałbym punkt 6.Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie 

porządku i  bezpieczeństwa publicznego w gminie za rok 2011 przestawić przed Informacją 

Wójta z działalności pomiędzy sesjami. 

 

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

Rady Gminy z zaproponowanymi zmianami. 

 

Rada Gminy jednogłośnie zatwierdziła porządek obrad XX sesji Rady Gminy. 
 

 

 

 
 
 



 4 

P u n k t   3 
 

Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy 
 

Protokół z  XIX 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,  Marka Pietrasa i  

Dominika Chwalińskiego . 

 

Rada Gminy  zaproponowany skład  Komisji Uchwał i Wniosków  przyjęła 
jednogłośnie.  
 

 
P u n k t  5 

 

Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku  
i  bezpieczeństwa publicznego w gminie za rok 2011  

 
 

Głos zabrał pan Andrzej Małolepszy - Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu 

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego została  Państwu dostarczona. 

Przedstawiliśmy w niej dane ogólne dot. bezpieczeństwa całego powiatu oraz poszerzono o 

stan bezpieczeństwa w gminę Mokrsko. 

Z uwagi na fakt, że struktura organizacyjna naszej jednostki została zmieniona rozkazem 

Komenda Wojewódzkiego z dniem 1 lipca ub.roku, bardzo rzetelne i pełne informacje 

będziemy przekazywać na bieżąco  po zakończeniu roku . 

Zmienił się także dzielnicowy Gminy Mokrsko. Od 2 miesięcy Dzielnicowym jest starszy 

sierżant Tomasz Kiczka. Bezpośrednim przełożonym dzielnicowego jest  pan Dariusz 

Raducki, Z-ca Naczelnika Prewencji Komendy Powiatowej Policji w   Wieluniu. 

W roku 2011 na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu nastąpił spadek 

przestępstw, co odzwierciedla wykres zawarty w informacji. W roku 2010 było 1964 

przestępstwa , natomiast w 2011 r odnotowaliśmy 1814. Nastąpił również spadek przestępstw 

o charakterze kryminalnym, w roku 2010 było - 1188 , natomiast w roku 2011  - 988.  

Jeśli chodzi o wskaźnik wykrywalności to  w roku 2011  nastąpił wzrost o 0,8%. Jest to 

niewielki wzrost, ale biorąc pod uwagę spadek przestępstw należy uznać , że jest on 

satysfakcjonujący i jest na wysokim poziomie biorąc pod uwagę wszystkie jednostki w 

województwie. 

Wykrywalność przestępstw kryminalnych jest utrzymana na dotychczasowym poziomie  

tj.72% /w roku 2010 72,7%/ 

W informacji podane są dane ogólne jeśli chodzi o przestępstwa stwierdzone i ich 

wykrywalność w stosunku do roku 2010, i tak: 
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- przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu było 37, w roku 2010 – 38                                                                              

   wskaźnik   wykrywalności kształtował się na poziomie 86,5% 

- zabójstw nie było 

- uszczerbek na zdrowiu - 26 przestępstw , wykrywalność 80,8% .  

  Jest on mniejszy niż w  2010 r,  ale jest to również b. wysoki wskaźnik, biorąc pod uwagę , 

  że ich ilość na terenie powiatu jest nie duża . 

- kradzież rzeczy cudzej, w roku 2011 było 224 tj tyle samo co w roku 2010.  

  Wskaźnik wykrywalności 34%. 

- kradzież z włamaniem. W roku 2011 odnotowano 73 przestępstwa , natomiast   w roku 2010 

   było 152.Wskaźnik wykrywalności  37,8%.   

- W roku 2011 nastąpił spadek jeśli chodzi o zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym , 

  W roku 2011 odnotowano 52 wypadki drogowe, w roku 2010 – 70.  W roku 2010 na 

   naszych drogach zginęło 13 osób, natomiast w 2011 – 10 osób.   

- W roku 2011 roku doszło do 628 kolizji drogowych, w roku 2010 – 721.   

   Za wykroczenia popełnione przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi ruchu na drogach w 

   2011 roku wobec sprawców nałożono 11.853 mandaty karne i zastosowano 2621 pouczeń.  

   Główną przyczyną wypadków na terenie naszego powiatu było nieudzielenie pierwszeństwa 

   przejazdu  - ok.30%. 

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu prowadzili różne działania, 

np.Alkohol i Narkotyki,  Niechronieni, Pasy, Transport Drogowy i wiele  innych . 

 

 Jeśli chodzi o gminę Mokrsko sytuacja przedstawia się również dobrze biorąc pod 

uwagę , iż na terenie gminy odnotowano nieco ponad 3% postępowań przygotowawczych  w 

porównaniu do całego powiatu. 

W informacji zamieszczona została tabela ukazująca  liczbę postępowań przygotowawczych 

przeprowadzonych w podstawowych kategoriach przestępstw w  roku 2011 w porównaniu do 

roku 2010. 

W większości  w tabeli są zera co oznacza, że prewencja kryminalna jest na dobrym 

poziomie. W roku 2011 były 2 uszkodzenia mienia tj tyle samo co w roku 2010. Włamań w 

roku 2011 było 5 , w roku 2010 – 9. Są to niewielkie liczby, jednak dla społeczności 

miejscowej b.istotne, ponieważ mają wpływ na poczucie bezpieczeństwa.  

Nastąpił również spadek kradzieży. W roku 2010 było 12, natomiast w roku 2011 – 4.    

W roku 2011 był wzrost o 1 wypadek drogowy. /w roku 2010 – 2,  w roku 2011 – 3/. Nastąpił 

wzrost przestępstw w ruchu drogowym spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców z 29 

w roku 2010 do 36 w roku 2011.  

Jeśli chodzi o zagrożenie spowodowane wykroczeniem to: 

- z art.51 § 1 i 2 KW / zakłócenie porządku/ w roku 2011 – 2 wykroczenia , w roku 2010 – 0, 

- z art.140 KW /nieobyczajny wybryk/ -  nie było, 

- z art.119 KW / kradzieże/  – jest spadek wykroczeń. W roku 2010 r – 3,  w 2011r – 0, 

- z art.124 KW / uszkodzenie mienia/ , w roku 2011 r – 1, w 2010 r – 5, 

- z art.77 i 78 KW  - w roku 2011 – 11wykroczenia , w roku 2010 – 7 

- kolizje drogowe , nastąpił wzrost o 5 wykroczeń. W roku 2010 było 7, 2011 roku  – 11, 

- nietrzeźwi kierowcy -   nastąpił wzrost o 3 wykroczenia.. W roku 2011 – 6, w roku 2010 – 3, 

- inne wykroczenia  - w roku 2011 było 58, w roku 2010 - 102 wykroczenia. 

Do informacji załączono również tabelę obrazującą zestawienie liczbowe osób 

umieszczonych w pomieszczeniach / w areszcie/. Ogółem liczba osób umieszczonych wynosi 

410, w  tym z gminy Mokrsko – 15, w tym podejrzani o przestępstwa ogółem 207, w tym z 

terenu gminy – 4, na polecenie sądu i prokuratury ogółem 79, z terenu gminy – 6,  

doprowadzeni w celu wytrzeźwienia ogółem 8, z  terenu gminy  5 osób. 
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Na terenie gminy w roku 2011 przeprowadzono 223 interwencje policyjne, do których należy 

zaliczyć przede wszystkim interwencje domowe, interwencje w miejscach publicznych. Nie 

można porównać przeprowadzonych interwencji do 2010r gdyż nastaąiła zmiana podległości 

terytorialnej. Sporządzono i przeprowadzono 8 niebieskich kart dotyczących przemocy w 

rodzinie. 

Z przedstawionej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności 

działań Komendy Powiatowej Policji na terenie naszego powiatu wynika, że w roku 2011 

nastąpił  spadek przestępczości. Wzrosła natomiast wykrywalność popełnianych przestępstw 

o niecały 1 %. Powiat wieluński zaliczany jest to jednych z bardziej bezpiecznych powiatów 

na terenie województwa łódzkiego, co znalazło również odbicie na terenie gminy Mokrsko. 

Przyczyny z włamaniem do obiektów należy w dalszym ciągu upatrywać w braku 

odpowiedniego zabezpieczenia.  

Priorytetem w działaniach Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu jak i wszystkich 

jednostek w kraju  jest strategia Komendanta Głównego Policji w oparciu, o którą Komendant 

Wojewódzki opracował strategie i harmonogramy działań poszczególnych wydziałów naszej 

jednostki. Chcąc wychodzić naprzeciw wszelkim oczekiwaniom  społeczeństwa i dbać o 

poczucie bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu, w tym gminy Mokrsko policjanci będą 

wykonywać swoje zadania jeszcze z zwiększą starannością a przede wszystkim: 

- skutecznie zapobiegać i eliminować przestępstwa i wykroczenia , które są b. dotkliwe 

   społecznie, 

- utrzymywać wysoki poziom w zakresie skuteczności ścigania karnego sprawców 

    przestępstw, 

- poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

- wzrost zadowolenia obywateli z jakości pracy oraz eliminacja zachowań szczególnie 

  uciążliwych społecznie.  

 

Dyskusja: 

Radny Głąb – rzeczywiście widać zmiany w działaniu Policji.. Widać jest funkcjonariuszy 

Policji na  wsi. Niedawno u nas powstały place zabaw przy Szkołach Podstawowych  w 

Krzyworzece, Ożarowie, Komornikach i Chotowie. Moja prośba i większości radnych jest 

aby patrole, które przejeżdżają przez miejscowość  zajeżdżały również w rejon placów zabaw. 

Gdyby znajdowały się tam jakieś podejrzane osoby /dorosła młodzież/ należałoby je 

wylegitymować, ponieważ zauważyliśmy, że trochę źle się dzieje w tych miejscach.  

Zastępca Komendanta Policji – Jeżeli zdarzy się sytuacja, że takie osoby kręcą się w pobliżu 

małoletnich dzieci na placu, a nie ma w tym czasie radiowozu to bardzo proszę o kontakt pod 

nr 997.  Na każde zgłoszenie patrol policyjny na pewno przyjedzie. 

Pan Naczelnik zobowiąże swoich policjantów z Wydziału Prewencji do realizacji tego 

wniosku jako zadanie doraźne. 

Radny Mielczarek – czy podczas Euro będą wprowadzone na terenie powiatu wieluńskiego 

dodatkowe środki bezpieczeństwa. Przez Powiat przebiegają drogi krajowe, które łączą się z 

drogami powiatowymi. 

Z-ca Komendanta Policji –  my będziemy działać w ramach tzw. kooperacji. Główne siły 

będą skoncentrowane w tych miastach , których odbywać się będą zawody sportowe. Z naszej 

jednostki są również przewidziane osoby do tzw. związków taktycznych, które będą tworzone 

przy Komendzie Wojewódzkiej w Łodzi. Nie mniej nie możemy pozostawić Powiatu i gmin 

samym sobie. Przez nasz teren przebiegają 3 drogi krajowe, będziemy realizować tzw. 

przejazdy kibiców. Jest to główne zadanie, które będzie na nas spoczywało. 

Oprócz tego policjanci służby kryminalnej będą w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego  

i ich patrole będą przemieszczać się po terenie naszego powiatu. Będą to policjanci w 

cywilnych ubraniach i nieoznakowanych samochodach.  Główne zadanie nasze polegać 
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będzie na monitorowaniu przejazdów kibiców i w tym kierunku będziemy zapewniali 

bezpieczeństwo na drogach naszego powiatu. Wszystkich szczegółów jeszcze nie mamy. Cały 

czas odbywają się szkolenia w Komendzie Wojewódzkiej.  

Radny Szaniec -  chciałem poruszyć  sprawę dróg. Niejednokrotnie zgłaszamy naprawianie 

dziur w drogach. Niektóre są głębokie nawet na 15 cm. Realizacja naszych interpelacji jest 

b.długa. Gdyby funkcjonariusze policji przejeżdżając nasz teren stwierdzili, że gdzieś są 

dziury i zgłosili do służb drogowych o ich naprawienie, być może szybciej sprawa byłaby 

załatwiona. Chodzi o życie ludzi. Ktoś jadąc np. komarkiem wpadnie w taką dziurę i może 

dojść do wypadku.  Może się urwać również koło w samochodzie i będzie  wypadek 

śmiertelny. 

Być może  jeżeli monitować o naprawę dróg będzie Policja, służby drogowe szybciej 

zareagują. 

Zastępca Komenda Policji  -  podobnie jak państwo radni, również Policja jest zainteresowana 

aby drogi były dobre. Policjanci Ruchu Drogowego wykonując swoje zadania zwracają na to 

uwagę. Być może nie zwrócili uwagi na dziury na terenie gminy Mokrsko.  Szkoda, że nie ma 

z nami Naczelnika Ruchu Drogowego, przekażę dzisiaj stosowne polecenie. Sprawa  dziur w 

drogach jest przekazywana na Komisje Bezpieczeństwa. Jeżeli jest problem proponuję o 

informację do nas ale również do Zarządcy Drogi, który jest kompetentny  aby taką usterkę 

naprawić, a przynajmniej na czas niemożności zabezpieczyć w taki sposób aby nikomu się nic 

nie stało. 

Stan dróg się poprawia, widać że prowadzone są inwestycje. Nie jest to zadanie, które można 

załatwić w dzień czy miesiąc.  

 

Więcej pytań ani uwag nie było. Przewodniczący Rady podziękował Komendantowi 

Powiatowemu Policji za  przedłożenie informacji. 

Rada Gminy przedłożoną informację przyjęła do wiadomości. 
 

 

P u n k t 6 
 

Zapytania do informacji z działalności Wójta pomiędzy sesjami 
 

Przewodniczący Rady - Sprawozdanie z działalności Wójta zostało przesłane  łącznie z 

zaproszeniem na sesję. Czy do przedstawionego sprawozdania są pytania? 

W tym punkcie chciałbym również wyjaśnić sprawę pisma jakie wpłynęło od sołtysa sołectwa 

Słupsko p.Adama Szewczyka i mieszkańców Mamzerówki. / treść pisma  została odczytana/. 

Odpowiadając na zapytanie: 

-  „dlaczego na wniosek z dn.26.02.2012 i interpelację sołtysa p.Adama Szewczyka 

odpowiedział Wójt p.Tomasz Kącki?”  

Wszystkie wnioski i interpelacje zgłaszane na sesji są przesyłane do Wójta Gminy celem ich 

realizacji. W związku z powyższym odpowiedź została udzielona przez Wójta Gminy. 

W porządku dzisiejszej sesji jest punkt dotyczący zmian w budżecie gminy . Wprowadzone  

zostaną zadania, na które zebrania wiejskie  przeznaczyły środki będące w dyspozycji 

samorządu wsi. Zadania te zostaną wpisane do załącznika inwestycyjnego. 

Są to następujące zadania: 

1.opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  na budowę drogi w miejscowości 

    Mokrsko /za kościołem/ -  8.000 zł. 

2.opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi w miejscowości 

   Ożarów-Lasek – 19.880 zł, 
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3.opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi w miejscowości 

   Mokrsko-Kośnik – 8.200 zł, 

4.opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi Krzyworzeka-

   Pólko – 22.340 zł, 

5.Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi Słupsko-

   Mamzerówka – 6.580 zł, 

W budżecie na drogę Słupsko-Mątewki przeznaczona jest kwota 78.000 zł. Musimy zaczekać 

do  zakończenia prac projektowych  w/w drogi. Będzie wiadomo  ile pozostanie środków, 

jakie będą oszczędności, które mogą być przydzielone na drogę Słupsko-Mamzerówka. 

Innych możliwości  na dzień dzisiejszy nie ma. 

Wójt Gminy -  zadania, które zostały wpisane do budżetu są wprowadzone dzięki 

oszczędnościom jakie zostały po przetargu na modernizację oczyszczalni ścieków. Są to 

oszczędności pochodzące z kredytów. Innych zadań nie wpisujemy ponieważ nie mamy z 

czego przesunąć środków. Nie możemy też zwiększyć zadłużenia. 

Sołtys Szewczyk – dalej będą  prosił i mieszkańcy również o wykonanie dokumentacji na 

drogę Słupsko-Mamzerówka. Na sesji  budżetowej zapewnieni byliśmy, że w tegorocznym 

budżecie środki na projekt na drogę Słupsko-Mamzerówka się znajdują. 

Na moją interpelację otrzymałem odpowiedź od pana Wójta. /Treść pisma została odczytana/ 

Ja i mieszkańcy nie otrzymaliśmy odpowiedzi dlaczego droga przez Mamzrówkę została  

wykluczona z zadań inwestycyjnych na rok 2012. Pan Przewodniczący na zebraniu wiejskim 

był zaskoczony dlaczego ta droga nie jest ujęta w tegorocznym budżecie. Czy to jest 

pomyłka, czy jest to celowe postępowanie Gminy ,  p.Wójta ? 

Proszę o wypowiedź naszej radnej p.Kmiecik, czy  ta droga była w budżecie czy nie? 

Radna Kmiecik – droga miała być ujęta w budżecie na rok 2012.  W pierwszej kolejności ma 

być robiona droga Słupsko-Mątewki, a jeśli pieniędzy zostanie będzie wykonana 

dokumentacja na drogę Słupsko-Mamzerówka. W tym roku na tą drogę przeznaczona jest 

kwota 6.580 zł. Jeśli w następnym roku  przeznaczymy  środki na tą drogę projekt zostanie 

wykonany. 

Pan sołtys Szewczyk – jeżeli projekt na  drogą miał być w budżecie w tym roku, to po co są 

dalsze postępowania, jakieś przesuwanie środków. Proszę o  wykonanie tego projektu. 

Radna Kmiecik -  Gmina zaciągnęła pożyczki, trzeba je teraz spłacać. Poczekajmy jeszcze ten 

rok. Na drogę na Piaski projekt jest wykonany już kilka lat temu. Dla Was jest ważna droga 

na Mamzerówkę, a dla mieszkańców Słupka jest ważna droga przez Słupsko. Wszystkie drogi 

są ważne. 

Sołtys Szewczyk – brakująca kwota to 8 tys.zł. Jest to nawet nie 1  procent dla budżetu 

gminy. 

Przewodniczący Rady – wszystko zależy od finansów gminy. 
Pan Mielczarek, mieszkaniec Mamzerówki – my żądamy na razie wykonania projektu. Nie 

budujemy od razy drogi. Traktujmy wszystkich jednakowo. 

Przewodniczący Rady – na dzisiejszej sesji to zadanie zostanie wprowadzone do budżetu. 

Zostanie wpisane do załącznika inwestycyjnego. 

Pan Zimoch –  pan Wójt powiedział, że jeżeli pozostaną środki po wydatkach na opracowanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi Słupsko – Mątewki mogą być 

dopiero przydzielone pieniądze na drogę na Mamzerówkę.  

Pan Mielczarek, mieszkaniec Mamzerówki - Gminę powinno być wstyd aby nie można było 

wygospodarować 8 tys.zł na  drogę. 

Wójt Gminy  - 8 tys.zł dla której drogi, na Lasek, Granicę, Kosnik? 

W momencie kiedy tworzyliśmy budżet, zostało wpisane w inwestycjach 78 tys.zł na zadanie 

inwestycyjne o nazwie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy 

drogi gminnej Słupsko-Matewki. Jest to kwota, która została wyliczona i powinna wystarczyć  
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na wszystkie prace niezbędne do wykonania dokumentacji drogi na Mątewki. Ponadto  

powinny pozostać środki na drogę przez Mamzerówkę. Nie podpisałem umowy na całe 

zadanie. W ub. roku podpisałem tylko 1 umowę na wykonanie dokumentacji na drogę 

Słupsko-Mątewki,  ponieważ nie wiem czy pieniędzy związanych z wykupami gruntów , 

wykonaniem map wystarczy. Umowa ma być zrealizowana do końca roku, chyba, że pojawią 

się problemy wywłaszczeń gruntów.  

W kwocie, która jest przeznaczona na drogę Słupko-Mątewki jest naddatek, który radni 

wcześniej wyrazili zgodę aby go przeznaczyć na projekty na Waszym terenie, tj drogę przez 

Mamzerówkę. Pozostaje pytanie, czy  radni nadal  to podtrzymają? 

Ja nie chcę  podpisywać kilkunastu umów, które w przyszłym roku będą skutkować, że trzeba 

dołożyć kolejne pieniądze co  może powodować, że przekroczymy próg zadłużenia, który 

wynosi 60%.  

Radny Głąb – otrzymaliśmy  na ostatniej komisji zestawienie ile mają kosztować projekty  na  

drogi w poszczególnych wsiach. 

Pozwolę sobie przedstawić jaki jest całkowity koszt opracowania projektu danej drogi i ile 

przekazały na zebraniach wiejskich poszczególne sołectwa i tak np. 

- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę drogi w m.Mokrsko 

   /za kościołem/ - 23.370,00 zł, środki przekazane przez zebranie wiejskie – 8.000 zł.  

   W projekcie uchwały dot.zmian w budżecie na rok 2012r  zadanie zostało wpisane do 

    załącznika inwestycyjnego – kwota 8 tys.zł. Koszty projektu mają być pokryte ze środków 

    sołeckich. Sołectwa, którym zabraknie środków na opracowanie dokumentacji muszą 

    zobowiązać się, że w przyszłym roku przekażą pozostałą kwotę. Budżet nie jest 

   rozciągliwy jak guma. Jest to tort, który kroimy. 

- projekt na drogę Słupsko-Mamzerówka ma kosztować 17.835 zł, w tym środki sołeckie 

   6.580 zł. 

Pan sołtys  Szewczyk – jest tutaj pomyłka ponieważ już w roku ubiegłym były przekazane 

środki na ta drogę. Z naszych pieniędzy została wykonana tylko mapka. 

Radny Głąb – jeśli tak jest, to proszę o wyjaśnienie. Ja opieram się na informacjach  

otrzymanych z Urzędu Gminy. 

Wójt Gminy – w ub.roku zebranie wiejskie przekazało środki na tą drogę. Nie 

wprowadzaliśmy zadania do budżetu, ponieważ kwota była zbyt mała aby podpisać umowę. 

Zostały przygotowane mapy do celów projektowych na drogę przez Mamzerówkę i 

aktualizowane były mapy na drogę na Piaski aby dokumentacja techniczna nie straciła swoje 

ważności / ma już 7 lat/. Zostało wydane około 3 tys.zł. 

Wszystkie sołectwa starają się, aby na ich terenie były zrobione drogi i przekazują pieniądze 

sołeckie na wykonanie dokumentacji. Chcę powiedzieć, że są to te same pieniądze, które są w 

budżecie, tylko o ich przeznaczeniu decyduje zebranie wiejskie. Innych pieniędzy nie ma.  

W przypadku Waszej drogi teoretycznie mieliście naliczone środki łącznie z tą drogą. Umowy 

jednak nie podpisałem ponieważ obawiam się, że może w którymś momencie ich zabraknąć.  

Osiem tysięcy złotych, które brakuje na Waszą drogę, może to nie jest duży pieniądz, ale 

może powodować perturbacje, że pieniędzy w kasie braknie albo przekroczymy progi 

zadłużenia. 

W tym przypadku ważna jest akceptacja Rady, czy jeżeli zostaną pieniądze z drogi Słupsko-

Mątewki, będą radni  przychylni przesunąć je na drogę na Mamzerówkę. Kwestia wykonania 

projektu nie jest trudna.  Nie jest on skomplikowany aby firma nie mogła go wykonać do 

końca  roku. 

Radny Głąb -  rozumiem, ze jeżeli w przyszłym roku sołectwo przeznaczy pieniądze na tą 

drogę, projekt zostanie wykonany? 

Przewodniczący Rady – musimy poczekać aż skończy się cykl projektowy drogi Słupsko-

Mątewki. Będzie wówczas wiadomo ile pozostanie środków. 
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Wójt Gminy –  z kawałka drogi na Mątewki i tak mieszkańcy Mamzerówki będą korzystać.   

Pani Smolnik Anna, mieszkanka Mamzerówki – dla nas ważna jest droga przez 

Mamzerówkę, a nie droga na Mątewki. Wydaje mi się, że radni uważają, że skoro 

Mamzerówka jest mała, to jest mniej ważna. Mieliśmy obiecane, że w tym roku będzie 

projekt na drogę przez Mamzerówkę, co zostało potwierdzone w protokole z sesji. Ja nie 

potrafię zrozumieć tego, że w protokole jest zapis droga  Słupsko-Mamzerówka, a tak 

naprawdę nie ma to nic wspólnego z naszą drogą.  Moim zdaniem  radni nie wiedzą nad czym 

głosują. Proszę mi odpowiedzieć, czy  Państwo radni wiedzieliście za którą drogą 

głosowaliście. 

Wójt Gminy – 3 lata temu kiedy rozpoczęliśmy dyskusje na temat jakie drogi mają być 

projektowane, radni wyrazili zgodę aby zając się projektami dróg, które są na terenie Słupska 

i Mątewek. Są 2 drogi:  przez Mamzerówkę i druga do Mamzerówki i dalej na Mątewki 

Górne.  Rozpoczęliśmy prace związane z wykonaniem map aby zobaczyć jak przebiega droga 

i czy jest potrzeba jej poszerzenia i ewentualnie  wykupu gruntów. Droga przez  Mamzerówke 

nie wymaga żadnych zmian, natomiast drogę przez Mątewki Górne trzeba  poszerzyć gdyż 

nie spełnia żadnych parametrów drogi jeżeli będziemy chcieli pozyskać środki zewnętrzne. W 

związku z tym zostały wykonane wstępne podziały, aktualizowane były przebiegi drogi,  

/inaczej były zajeżdżone niż jest to na mapie/. Okazało się, że 4 rolników, którzy posiadają 

grunty na naszym terenie, a nie są naszymi mieszkańcami nie wyrażają zgody na dobrowolne 

oddanie części swojej działki  pod drogę.  

Podjęliśmy wówczas decyzje o podjęciu uchwały przez Rade Gminy w sprawie 

przekwalifikowania drogi wewnętrznej dojazdowej od skrzyżowania z droga powiatową do 

Mątewek jako drogi gminnej, ponieważ na drodze gminnej istniej możliwość wywłaszczenia. 

Sprawa ciągnie się od roku 2008. 

Jeśli chodzi o finanse to jeszcze raz powtórzę, że pieniądze,  dotyczące waszego projektu 

mieszczą się w  kwocie 78 tys.zł. Szacujemy, że koszty związane z opracowaniem 

dokumentacji na drogę  na Mątewki wyniosą ok.50 tys.zł. Pozostała kwota planowana była na 

Waszą drogę. Na dzień dzisiejszy nie znamy ostatecznych kosztów. Patrząc na budżet, ja nie 

podpiszę kilkunastu umów, na które trzeba będzie wydać na końcu 100% kwoty, na którą jest 

umowa podpisana i martwić się czy w budżecie znajdą się pieniądze i czy nie przekroczymy 

wskaźnika zadłużenia. Sprawa drogi ciągnie się już od 3 lat. Spore pieniądze z tego tytułu 

zostały już poniesione. 

Radna Gładysz –  Ja nie byłam na sesji styczniowej gdy był uchwalany budżet, ale  myślałam 

iż droga Słupsko Mamzerówka i Słupsko Mątewki to jest jedna droga. Uważam, że projekt 

drogi zostanie zrobiony. Poczyniono już wiele prac, droga została przekwalifikowana z 

dojazdowej na gminną.  

Myślę też że błąd tkwi w prawie ustawodawczym, gdzie ustawodawca małe przysiółki spycha 

na tylną ścianę, ciężko jest pozyskać środki. Ustawodawca daje nam lepsze pieniądze na 

schetynówki tj droge Słupsko-Mątewki. Na Waszą drogę Gmina musi wyłożyć dużo większe 

pieniądze niż przy budowie schetynówek. 

Ponadto drogi powiatowe i drogi krajowe, są to drogi gdzie  ilość poruszających się pojazdów 

jest b.duża i będą zawsze brane pod uwagę w pierwszej kolejności. 

Kończąc wypowiedź myślę, że dojdzie do wykonania projektu pod koniec  tego roku. Jeśli 

cos pomyliłam proszę p.Wójta o sprostowanie. 

Wójt Gminy – jeżeli staramy się o dofinansowanie w ramach schetynówki /droga od Słupska 

do Mątewek/ to  droga musi posiadać odpowiednie parametry, wielkość, zabezpieczenia,  

zatoczkę itd. Powoduje to, że można uzyskać więcej punktów, ale wówczas droga jest 

droższa. Dofinansowanie powoduje jednak, że koszty po naszej stronie są mniejsze. 

Drogi wykonywane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych nie  wymagają takich 

zabezpieczeń. Są to drogi biegnące w pola,  mają odwodnienie i odpowiednią nośność.   
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Radna Grześłak – Szanowni mieszkańcy Mamzerówki. To nie jest tak, że radni nie chcą aby 

jakaś droga nie była zrobiona. Tak jak pan Wójt mówił wszystko zależy od finansów gminy.  

W Mokrsku też czekamy na projekty na 2 drogi tj.na Kosnik i na cmentarz. Uważam, że w 

każdym sołectwie są drogi, które należy przebudować. Gdyby na sesję przyszli mieszkańcy  z 

Kosnika to byłaby  wojna na słowa. Każdy chciałby aby  na jego drogę był zrobiony projekt. 

Uważam, że musicie cierpliwie czekać. 

Pan sołtys Szewczyk – pan Wójt potwierdził słowa, że w kwocie 78 tys.zł nasza droga była 

zawarta. 

Wójt Gminy – szacując koszty ile będą kosztowały drogi na Waszym terenie policzyliśmy 

koszty projektu plus koszty związane z mapami, geodetami i wypisami.  Umowa jest 

podpisana na jedno zadanie do realizacji. 

Przewodniczący Rady -  tak jak powiedziała radna Grześlak, Rada Gminy nie jest przeciwna 

opracowaniu projektu na drogę przez Mamzerówkę. Została podpisana jedna umowa 

ponieważ pan Wójt bał się, że może zabraknąć środków na 2 zadania. 

Kiedy pozostaną oszczędności z pierwszego zadania , środki zostaną przesunięte  na 

opracowanie drugiego projektu. Jak wcześniej mówiłem Wasza droga po dzisiejszej sesji 

znajdzie sie w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej. 

Wójt Gminy -  zadanie to mogliśmy dopiero wpisać do budżetu po zebraniu wiejskim i 

uchwaleniu tej drogi jako inwestycji.  Na zadania bieżące nie możemy zwiększyć środków. 

Zadania uchwalone na zebraniach wiejskich są zadaniami inwestycyjnymi, na które można 

zaciągnąć kredyt. W związku z tym przesunęliśmy oszczędności z kredytu na modernizację 

oczyszczalni na nowe zadania drogowe. Innych możliwości nie ma. 

Przewodniczący Rady  - wszystko ograniczają nam możliwości  finansowe. Trzeba czekać 

spokojnie do końca roku. Z chwilą pojawienia się  oszczędności , środki zostaną przesunięte 

na Waszą drogę. Myślę, że radni nie zmienią zdania i zagłosują za przesunięciem środków na 

drogę przez Mamzerówkę.  

Wójt Gminy – umowę na wykonanie dokumentacji na drogi będą podpisywał wówczas, kiedy 

będzie można zmienić wieloletni załącznik inwestycyjny na przyszły rok – 2012. W pierwszej 

kolejności musimy podpisać umowę na budowę kanalizacji  i dopiero pozostałe oszczędności 

przeznaczyć na pozostałe zadania. 

Radna Strózik -  jeśli chodzi o pieniądze sołeckie, to nie wiem czy społeczność zgodzi się 

przekazywać je przez 3- 4 kolejne lata na to samo zadanie. 

Wójt Gminy -  zadanie dotyczące opracowania dokumentacji  musi być zrealizowane 

maksymalnie w przeciągu 2 lat, ponieważ dezaktualizują się mapy. 

Radny Głąb – sołectwa przeznaczyły swoje środki na drogi. Niektóre projekty zgodnie z 

informacją jaką otrzymaliśmy kosztują 3 razy więcej np. na Kośnik. Rozumiem, że w tym 

roku zostanie podpisana umowa na kwoty przeznaczone przez zebranie wiejskie, a  po 

przekazaniu  pozostałej kwoty otrzymany dopiero projekt. 

Wójt Gminy – są projekty, które można ciągu 3 miesięcy wykonać, a są projekty 

b.skompliwane, które wymagają np.pozwoleń wodno-prawnych itd. Czas potrzebny na 

wykonanie takiego projektu to  ok.6 m-cy.  

Jeśli chodzi o kwoty, to mimo, że sołectwa zobligowały się do przekazania środków w 

przyszłym roku, to może ich zabraknąć. Wówczas będzie potrzebna zgoda Rady na dołożenie 

lub trzeba będzie jeszcze rok zbierać 

Pani Smolnik – panie Wójcie, projekt na naszą drogę należy do skomplikowanych czy mniej 

problematycznych. Czy uda się go załatwić w ciągu 3 m-cy czy trzeba czekać pół roku. 

Wójt Gminy – uważam, że projekt na Waszą drogę można opracować w ciągu 3 miesięcy. 

Pani Smolnik – na ostatniej sesji pan Wójt powiedział, że na przełomie lipca i sierpnia będzie 

wiadomo ile środków pozostanie z drogi Słupsko-Mątewki. Jeżeli okaże się, że pozostała  

kwota, czy pan Wójt przeznaczy ją na nasza drogę? 
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Wójt Gminy – Wójt zawnioskuje o przeniesienie środków do paragrafu związanego z drogą 

na Mamzerówkę, a Rada będzie usiała to uchwalić. 

Pani Smolnik - na której sesji mogą być przesunięte środki? 

Wójt Gminy  - uważam, że najwcześniej na sesji wrześniowej. Działania związane z drogą 

przez Mamzerówkę zostały podjęte, z tym  że  nie są sformalizowane jak byście sobie życzyli. 

Radna Kmiecik – ja ze swej strony będę się starała aby projekt na drogę przez Mamzerówkę 

został wykonany. Wierzę, że koledzy radni poprą mnie w tej sprawie. Jeśli tylko możliwości 

finansowe się pojawią, to będę się starała aby projekt na tą drogę został opracowany. 

Pan sołtys Szewczyk – nie byłoby mieszkańców na sesji gdyby nie były zapewnienia, że ta 

droga jest w budżecie. Nie byłoby niepotrzebnych nieporozumień, spięć. 

Pan Wójt powiedział, sprawa zostanie załatwiona na wrześniowej sesji tego będziemy się 

trzymać. 

Pan Wójt – na wrześniowej sesji powinniśmy już znać całkowite koszty,  ile będzie 

kosztować droga od drogi powiatowej na Mątewki.  

Pani Zając – nas interesuje zakończenie sprawy dotyczącej naszej drogi w tym roku. 

Społeczeństwo Mamzerówki jest zdeterminowane. Uważam, że Przewodniczący Rady, Rada 

Gminy i Pan Wójt wie co zrobić aby konflikt, który powstał zakończyć. 

Przewodniczący Rady – nie można mówić o konflikcie. Rada doskonale zdaje sobie sprawę, 

że dobre drogi są potrzebne wszędzie. Brak jest jednak środków w budżecie. Możliwości 

finansowe nie pozwalają nam wszystkich dróg pobudować w jednym roku. 

Uważam dyskusję na temat drogi przez Mamzerówkę zakończoną i proponuję przejść do 

dyskusji nad sprawozdaniem  z działalności Wójta pomiędzy sesjami. 

 

Radny Głąb – mam uwagę dotyczącą gospodarki komunalnej i zbierania odpadów 

wielkogabarytowych. Zgłaszał mi mieszkaniec Krzyworzeki, że od niego nie zostały zabrane 

odpady wielkogabarytowe / z PCV.i porcelany/ 

Wójt Gminy –  po ubiegłorocznej zbiórce odpadów wielkogabarytowych określiliśmy kwotę 

za którą mają być zebrane śmieci. Wiem, że pojawiły się problemy z odbiorem b.dużych 

opon. Bardo duże są koszty utylizacji tego typu odpadów. Okazuje się, że na przyszły rok 

powinniśmy zwiększyć kwotę na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. 

Będziemy interweniować dlaczego nie zostały zabrane odpady, o których mówił radny Głąb. 

Radny Szaniec  - proszę o przybliżenie co było omawiane na konwencie Wójtów i na 

posiedzeniu LGD. Dotyczy to sprawozdania z działalności Referatu Zamówień, Funduszy i 

Spraw Społecznych. 

Wójt Gminy    – na konwencie Wójtów były poruszane 3 sprawy: 

- dofinansowania do spółek wodnych, 

- sprawy oświaty, co zrobić aby wydawać mniej. Zebrani uznali, że powinny nastąpić zmiany 

w    prawie. 

Jeśli chodzi o LGD to zaszły zmiany w Zarządzie. Z Mokrska w Zarządzie LGD jest pan 

Kamil Piekarski. Pani Marczak zrezygnowała z pracy w Zarządzie. W Komisji Rewizyjnej 

jest pan Gmur Arkadiusz i pani Kasia Kowalska z Chotowa. 

Pani Marczak – Kierownik Referatu Zamówień Funduszy i Spraw Społecznych 

Jeśli chodzi o Konwent Wójtów,  to pan Burzyński – Kierownik PZD przedstawił 

inwentaryzację rowów przydrożnych, jaki jest ich stan, które wymagają naprawy, które są 

dobre. Nie został jednak przedstawiony plan finansowy lub harmonogram  remontów i  

napraw.  

Dosyć długa dyskusja  była mowa o profilaktyce związanej ze szczepionkami raka szyjki 

macicy. Były rozmowy i zachęta aby gminy włączyły się w finansowanie zakupu tej 

szczepionki dla uczennic jednej z klas ginanazjum. Koszt szczepionki dla jednej osoby 
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ok.600-700 zł /3 pakiety/. Nie doszło jednak do konkretnych ustaleń i deklaracji. Przy zakupie 

szczepionek przez wszystkie gminy cena na pewno byłaby niższa. 

Pan Kik – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Drogownictwa i Ochrony 

Środowiska 

Być może odpady były wystawione po przejeździe samochodu. 

Radny Głąb. Część odpadów  została zabrana, ale nie wszystko. 

Pan Kik  - nikt do nas nie zgłaszał, że nie zostały zabrane odpady. Gdybyśmy otrzymali taki 

sygnał , od razu byśmy  interweniowali. 

Radna Gładysz -  proszę o przybliżenie na czym polegała realizacja zadania przez Kierownika 

Referatu „Przygotowanie z pomocą stażystki Kosztorysu Różnicowego dla zadania Adaptacja 

części pomieszczeń budynku Domu Ludowo-Strazackiergo w Chotowie na świetlice wiejska 

– 186 pozycji zmian i 256 pozycji  zmian 

Wójt Gminy 

Obecnie jest rozliczamy w ramach Lokalnej Grupy Działania zadanie dotyczące przebudowy 

remizy w Chotowie i Słupsku. Złożyliśmy wniosek o płatność. W czasie tej inwestycji  

niektóre rzeczy zostały zmienione w porównaniu z projektem lub doszły roboty dodatkowe.  

Zostało to bardzo skrupulatnie przeliczone. Zażądano od nas wytłumaczenia, które pozycje są 

nowe lub co jest wykonane w zamian i czy kwoty się zgadzają. Wiosek jest weryfikowany, 

okaże sie czy  otrzymamy kwotę wnioskowaną czy mniejszą. 

Prawdopodobnie otrzymamy około 5 tys.zł zł mniej od wnioskowanej. 

Radna Grześlak  -  co z przebudową remizy w Mokrsku, na jakim  etapie jest realizacja 

zadania? 

Wójt Gminy – jest przygotowana koncepcja. Większość dokumentacji jest już wykonana, z 

tym, ze nie ma wszystkich wymaganych pieczątek /uzgodnień/  

Najważniejszą sprawą aby zadanie wprowadzić do budżetu i można podpisać dalszą  umowę. 

Umowa była zawarta na wykonanie koncepcji. Teraz musi być umowa na wykonanie 

projektu. Niewielkie pieniądze na straż przekazały Rady Sołeckie. Rozmawialiśmy również 

aby środki finansowe pochodzące ze sprzedaży stawu ppoż  były przeznaczone na to zadanie. 

Nie wystarczy to jednak na opracowanie całego projektu. 

Radny Głąb – mam pytanie dotyczące realizacji zadań przez informatyka „Przygotowanie 

zamówienia do firmy LEDAR na dozór techniczny obiektów wyposażonych w instalacje 

alarmowe”. Czy były zbierane jakieś inne oferty. 

Wójt Gminy –oferty były zbierane. Pojawiły się 2 firmy, które mogą ten teren zabezpieczyć. 

Problem wyniknął ponieważ Policja zaprzestała monitorować nasze systemy alarmowe. 

Wybraliśmy tą firmę ponieważ druga oferta była droższa. Dozór będzie bez interwencji,  

będzie tylko  powiadamianie pracowników. Dozorem  objęty jest budynek Urzędu Gminy, 

Baza Sprzętowa w Mokrsku, 3 świetlice, hydrofornie i oczyszczalnia ścieków oraz zbiornik 

na Brzezinach. 

 

Więcej zapytań do sprawozdania nie było.  

Przewodniczący ogłosił 5 minutową przerwę. 
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Po przerwie. 

 
P u n k t  7 

 
 

Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2011 
 

Ponieważ temat był omawiany na komisjach , radni zrezygnowali z jego odczytywania. 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji. 

 

Radny Bil Zenon przedstawił opinię zbiorczą Komisji  /opinia w załączeniu/. 

 

Głosów w dyskusji nie było.  
Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2011 Rada Gminy przyjęła 
do wiadomości. 
 
 

P u n k t  8 
 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy  
z organizacjami pozarządowymi za 2011 rok 

 
 

Temat był omawiany na komisjach, radni zrezygnowali z jego odczytywania. Przewodniczący 

Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji. 

 
Radny Bil Zenon przedstawił opinie zbiorczą Komisji  /opinia w załączeniu/. 

 

Głosów w dyskusji nie było.  
 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 
2011 rok zostało przyjęte. 
 

 
 

P u n k t  9 
 

Zmiany w budżecie gminy na rok 2012 
 
 
Głos zabrała pani Renata Nagła – Skarbnik Gminy 

Zmiany w budżecie gminy na rok 2012 dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków. 

Otrzymaliśmy ostateczne kwoty dotacji i subwencji na rok 2012 wynikające z ustawy 

budżetowej.  
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Dochody 

- W dziale 756, rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 

państwa  w  podatku od osób fizycznych mamy zmniejszenie o 55.643 zł. Natomiast 

zwiększają się o 2.500 zł wpływy z podatku od spadku i darowizn. 

- W dziale 758 mamy zmniejszenie o 14.675 zł, dotyczy zmniejszenia subwencji oświatowej. 

Zwiększają  się natomiast o 15.000 zł wpływy z dochodów różnych / dotyczy rozliczeń z roku 

ubiegłego/ 

- W dziale 852 mamy zwiększenia o 29.250,71 zł. Dotyczą one zadań własnych i są 

Środowiskowym Domu Samopomocy na: realizację  Programu Pomocna dłoń - 9.924.71 zł,  

składki na ubezpieczenia zdrowotne zwiększają się o 614 zł, na zasiłki i pomoc w naturze o 

1736 zł,  zasiłki stałe  o 14.146 zł, w pozostałej działalności na dożywianie  dochody 

zwiększą się o 2830 zł . 

W dziale 854 – zwiększa się dochody o 28.996 zł. Otrzymaliśmy  decyzję o przyznaniu 

środków na pomoc materialną dla uczniów . 

W sumie dochody bieżące zmniejszają się o 70.318 zł  i jednocześnie w niektórych działach 

zwiększają się o 75.746.71 zł. Dochody bieżące po zmianach to kwota 11.910.984,95 zł. 

Dochody majątkowe nie ulegają zmianie. 

Zmiany po stronie dochodów dotyczą również zadań zleconych. 

- W dziale 010  dochody zwiększają się o  132.838,45 zł . Otrzymaliśmy decyzję Wojewody o 

przyznaniu środków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa na I półrocze. 

Dziś rolnicy mają kwoty wypłacone. 

- W dziale 750 – jest zmniejszona dotacja w rozdziale Urzędy Wojewódzkie na utrzymanie 

stanowisk realizujących zadania zlecone. 

- w dziale 852 zwiększyły się dotacje o 53.686 zł.  

Ogółem zadania zlecone zwiększyły się o 186.524.45 zł, a zmniejszyły się o 203 zł. 

Po dokonanych zmianach dochody ogółem to kwota 17.961.525,40 zł. 

Wydatki 

W ślad za zmianami w planie dochodów, ulega również zmianie w plan wydatków. 

Zadania własne 

- W Dziale 600 zmniejsza się wydatki bieżące o 8.143 zł, natomiast zwiększa się wydatki 

majątkowe o 65.000 zł. To zwiększenie będzie miało odzwierciedlenie w załączniku 

inwestycyjnym. 

- W dziale 630  dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia między paragrafami.  

- W dziale 700 dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o 5.200 zł.  

- W dziale 801 zmniejsza się wydatki bieżące o 32.675 zł i zwiększa się o 18.000 zł między 

paragrafami. 

- W dziale 852  zwiększa się wydatki bieżące o 29.250,71 zł, w tym ośrodek wsparcia o 

9.924,71 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne o 614 zł, zasiłki w naturze o 1.736 zł, zasiłki 

stałe o 14.146 zł,  pozostała działalność o  2.830 zł. 

- W dziale 854  zwiększa się wydatki bieżące o 28.966 zł z przeznaczeniem na wypłatę 

stypendiów. 

- W dziale 900 zmniejsza się wydatki o 95 .000 zł, w tym wydatki bieżące o 30.000 zł i 

65.000 wydatki majątkowe. 

- W dziale 926  zwiększa się wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne o 5.200 zł. 

Zadania zlecone 

 Zwiększa się ogólnie o kwotę otrzymanych dotacji tj.186.524,45 zł i zmniejszenia o 203 zł . 

W związku ze zmianami po stronie wydatków w budżecie dokonuje się zmian w 

załączniku inwestycyjnym. Dodaje się: 
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-  poz. 2 – opracowanie dokumentacji  projektowo-kosztorysowej na budowę drogi w 

miejscowości Mokrsko /za kościołem/  -  8.000 zł. Są to środki wskazane przez sołectwo 

Mokrsko I i Mokrsko II. 

- poz.3 – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi w 

miejscowości Ożarów-Lasek – 19.880 zł, 

- poz.4 – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi w 

miejscowości Mokrsko-Kosnik – 8.200 zł., 

- poz.5. – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi 

Krzyworzeka-Półko – 22.340 zł, 

- po.6. – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi Słupsko-

Mamzerówka – 6.580 zł. 

Te zadania w drogownictwie dają kwotę zwiększenia  o 65.00 zł. Ta kwota jest zdjęta z poz.9 

Modernizacja oczyszczalni ścieków. Mieliśmy zaplanowane 550.000 zł. Po podpisaniu umów 

kwota 485.000 zł wystarczy na to zadanie. 

- poz.11 zakup kosiarki na boisko w Komornikach – 5.200 zł. Są to środki Rady Sołeckiej.  

- zmniejszona jest pozycja 8. Przebudowa budynku komunalnego – Ośrodek Zdrowia w 

    Mokrsku  o 5.200 zł. 

Również ulega zmianie załącznik – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z 

zakresu administracji rządowej  w ślad za przedstawionymi dotacjami.  O 3.000 zł 

zmniejszyły się wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z Funduszu 

Alimentacyjnego. W Sumie dochody jakie musimy uzyskać na rzecz budżetu państwa to 

kwota 15.093 zł. Dochody te odprowadzamy do budżetu Wojewody. 

Radny  Zenon Bil – przedstawił opinia zbiorczą Komisji /opinia w załączeniu/. 

 Dyskusja: 

Radny Szkudlarek – w zadaniach inwestycyjnych dot.zakupu kosiarki nie jest  uwzględnione 

250 zł jakie przekazało nam sołectwo Jasna Góra. 

Pani Skarbnik – sołectwo nie określiło się na co mają być przeznaczone środki. Sołectwo 

przeznaczyło pieniądze na dofinansowanie bieżącej działalności Klubu Sportowego 

Komorniki. 

Radna Witkowska – czy  wydatki za zasiłki w opiece społecznej wynikają z ustawy czy 

muszą być przeznaczone na ten dział czy można przesunąć na inny. 

Pani Skarbnik – są to środki przeznaczone na konkretny cel. Jest to dotacja celowa na opiekę 

społeczną  i absolutnie nie można je przeznaczyć na inny cel. Jeśli są na dofinansowanie 

zadań własnych to my mamy obowiązek dołożyć jeszcze odpowiedni procent z budżetu 

gminy. 

Sołtys Szewczyk – Na opracowanie dokumentacji na  drogę Słupsko –Mamzerówka w 2012 

przeznaczyliśmy 6.580 zł, ale pozostała jeszcze kwota z roku 2011. Nie jest ona 

uwzględniona. 

Pani Skarbnik –  środki z 2011 roku mieszczą się w kwocie 78 tys.zł . Jest to poz.1 załącznika 

inwestycyjnego. 

Pan Szewczyk – poz.1 dotyczy  innej drogi tj. drogi gminnej Słupsko – Mątewki. 

Pani Skarbnik – Ja nie znam zakresu rzeczowego zadań, nie wiem co w ramach tego zadania 

będzie robione. Nazwę zadania otrzymuję z merytorycznego stanowiska  i przepisuję danej 

kwocie.  

Przewodniczący Rady – z wyjaśnień pana Wójta wynika, że w kwocie 78 tys.zł są ujęte 

środki na 2 drogi tj.Słupsko-Mątewki oraz Słupsko-Mamzerówka. 

Pan sołtys Szewczyk – w 2011 roku  cała kwota środków sołeckich była przekazana na 

projekt drogi przez Mamzerówkę. Część środków została wykorzystana na mapki. Ile 

pieniędzy zostało i proszę  je dopisać do kwoty 6.580 zł. 
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Wójt Gminy –  kwotę jaka została przeznaczona na mapy można   znaleźć na fakturze. 

Zadanie w ub.roku nie było wyszczególnione jako  inwestycja,  było w wydatkach bieżących 

w drogownictwie. 

Pieniądze, które nie zostały wydane w ubiegłym roku zmieniają swój status. Mogą być 

przypisane jakiejś inwestycji lub są jako wydatki bieżące. Nie znaczy to również, że te 

pieniądze są, ponieważ nie zostały w zaplanowanej wysokości wykonane dochody.  

Na dzień dzisiejszy nie mamy środków. Możemy tą kwotę tylko wziąć z kredytu, w bieżących 

dochodach jej  nie znajdziemy.  W załączniku inwestycyjnym ta kwota może się pojawić 

jeżeli będą oszczędności poprzetargowe, a to są kredyty. Oszczędności z przetargu na 

modernizacje oczyszczalni zostały już rozdysponowane. 

Radna Witkowska –  na drogę na Kośnik  z pieniędzy sołeckich została przeznaczona kwota 

8.200 zł, a projekt ma kosztować  ok.30 tys.zł. Jeżeli w przyszłym roku nie będzie całej kwoty 

na projekt, co wtedy? 

Wójt Gminy – proces związany z częścią projektową powinien zakończyć się w dwóch 

latach. Jeżeli okaże się, że w przyszłym roku nie będziemy mieć środków finansowych w 

budżecie, to będę się starał umowę na wykonanie projektu przedłużyć o rok. 

Radny Braliński – większość sołectw odpisy z podatku rolnego przeznaczyły na opracowanie 

projektów na drogi. Co z takimi miejscowościami jak Motyl, gdzie gospodarujemy na słabych 

glebach, podatki i odpisy na sołectwa są małe. Kiedy my doczekamy się projektu na drogę. 

Wójt Gminy – wszystkie pieniądze są gminne, są w budżecie gminy. Staramy się środki 

sołeckie przekazać na zadania określone przez zebrania wiejskie, zgodnie z ich 

przeznaczeniem. Na dzień dzisiejszy nie mamy skąd wziąć środków na nowe zadania czy 

dołożenie do projektów na drogi określone przez zebrania wiejskie. 

Radny Pietras –  pomysł przeznaczenia środków sołeckich na projekty podsunął nam pan 

Wójt. 

 Wójt Gminy – było pytanie radnych, co zrobić aby były projekty na drogi.  Jedną z 

możliwości aby zadanie wprowadzić do budżetu jako inwestycja, jest przeznaczenie środków 

na opracowanie dokumentacji. Sołectwo Motyl ma niski odpis z podatku i ten wariant ich nie 

obejmuje. Musi mieć przyzwolenie Wójta i Rady Gminy na wygospodarowanie środków z 

budżetu gminy.  Inną sprawą jest już  wykonanie drogi. 

Radny Pietras – projektów będzie b.dużo. Nie wiem czy w ciągu 30 lat uda się wybudować te 

drogi. 

Wójt Gminy – wszystko zależy na jakim zadaniu się skupimy, czy będziemy realizować 

drogi, czy kanalizacje czy jeszcze inne.  

Mając jednak projekty możemy starać się o pozyskanie na drogi środków pozadudżetowych. 

 

Więcej uwag i zapytań do zmian w budżecie nie było. Przewodniczący Rady poprosił 

Komisję Uchwał Wniosków o przedłożenie projektu uchwały. 
Rada Gminy podjęła  jednogłośnie uchwałę Nr XX/110/12 w sprawie zmian w 
budżecie gminy na 2012 rok. 
 

 
P u n k t  10 

 
Podjęcie uchwał w sprawie: 

 
a/ zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 
 
Głos zabrała pani Skarbnik Gminy 
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W budżecie gminy na rok 2012 zaplanowane mamy przychody w kwocie 4.800 tys.zł  z 

przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego 

deficytu budżetu. Na rok 2012 mamy zaplanowaną spłatę kredytów w kwocie 2.373.600 zł.  

Od roku 2011 zaciągnięte kredyty płatne są w ratach miesięcznych, co obciąża budżet 

bieżący, dlatego istnieje potrzeba zaciągnięcia na ten cel kredytu w wysokości 2 mln zł. 

Kredyt ten będzie płacony w transzach w ramach potrzeb i spłacany będzie od roku 2015 – 

2019. 

Radny Bil Zenon – przedstawił zbiorczą opinię komisji /opinia w załączeniu./ 

Dyskusja: 

Radna Witkowska – kredyt zaciągnięty będzie w tym roku , a spłacać będziemy dopiero w 

2015. Jak obciąży Gminę ten kredyt do roku 2015, na jakich będzie to zasadach. 

Pani Skarbnik – zostanie to określone w warunkach specyfikacji do przetargu. Będziemy 

robić kalkulacje. Nie możemy wpisać tej spłaty od roku przyszłego, ponieważ nie osiągniemy 

wymaganych wskaźników, chyba że dochody na tyle wysoko wzrosną, że będziemy mogli 

spłacać od roku 2013. 

 

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

uchwały. 

Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XX/111/12 w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowego kredytu bankowego przy jednym głosie przeciw. 
 

 
 
b/ zatwierdzenie taryf ceny i stawki opłat za wodę oraz wywóz i 
unieszkodliwienie          ścieków bytowych w gminie Mokrsko, 
 
Głos zabrał pan Tadeusz Kik – Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej, Drogownictwa i 

Ochrony Środowiska. 

Obecna stawka za wodę wynosiła 1,89 zł netto. Przy wzroście o 4% stawka wynosiłaby 1,97 

zł, natomiast przy wzroście proponowanym przez Komisje /wzrost o 5%/ - 1,98 zł  netto + 

podatek Vat 8% tj.2,14 zł 

Stawka za ścieki odbierane kolektorem sanitarnym wynosiła 2,34 zł netto, przy wzroście o 

4% - 2,43 zł, przy wzroście proponowanym przez Komisje – 2,46 zł netto plus podatek Vat – 

2,66 zł za 1m3. 

Stawka obecna za ścieki odbierane wozem asenizacyjnym wynosi -3,20 zł netto, przy 

wzroście o 4% - 3,33zł, przy wzroście proponowanym przez Komisje /10%/  3,52 zł plus Vat 

– 3,80 zł za 1 m3. 

Radny Bil Zenon – przedstawił opinię zbiorczą Komisji / opinia w załączeniu/ 

 

Dyskusja: 

Pani sołtys Czart – jak mamy dyskutować gdy nie otrzymaliśmy kosztorysu cen wody i 

ścieków. 

Przewodniczący Rady – ogłosił 5 minut przerwy  w celu powielenia i dostarczenia sołtysom 

materiałów / kalkulację kosztów wody i ścieków/.  

 
Po przerwie 
Pan Kik – przypomniał propozycje stawek za wodę i ścieki oraz przedstawił alokacje 

niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców w roku obowiązywania 

nowych taryf /tabela D załącznika do wniosku/  
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Ponieważ innych propozycji stawek  nie było, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 

w pierwszej kolejności wniosek Komisji jako najdalej idący. 

Radni jednogłośnie opowiedzieli się za wnioskiem Komisji. 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XX/112/12 w sprawie zatwierdzenia 
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
 
c/ wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku do 
realizacji zadań      administracji Publicznej w zakresie pracy z rodziną, 
 
Głos zabrała pani Małgorzata Stanek – Sekretarz Gminy 

Ustawa z dnia  29 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła 

na Wójta Gminy liczne obowiązki związane z realizacją zadań tej ustawy.  Ustawa daje 

możliwość przekazania tych obowiązków do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 

związku z tym należy podjąć taką uchwałę. GOPS jest najlepiej zorientowany i pracuje w 

środowisku gdzie taka sytuacja może nastąpić i trzeba będzie pomagać rodzinom, które nie 

radzą sobie z wychowaniem dzieci. 

Radny Bil Zenon – przedstawił opinie zbiorczą Komisji /opinia w załączeniu/ 

 

Dyskusja 

Radna Grześlak – jak będzie z zabezpieczeniem środków na realizację zadań określonych w 

ustawie?  

Pani Sekretarz – prawdopodobnie będzie trzeba w budżecie wygospodarować środki na ten 

cel. Zadania przekażemy do GOPS-u, który zorientuje się jakie są potrzeby, czy na naszym 

terenie wystąpi taka sytuacja.  

Jest to zadanie własne gminy. Na ten cel nie otrzymamy środków, musimy znaleźć je we 

własnym budżecie . W mediach już słychać, że samorządy protestują w tej sprawie. W dużych 

miastach są to ogromne kwoty jakie muszą samorządy wyłożyć z własnego budżetu. 

Radna Gładysz – czy musi być stworzony dodatkowy etat? 

Pani Sekretarz – zostało zmienione rozporządzenie dotyczące pracowników samorządów,  do 

wykazu stanowisk wprowadzone zostało  stanowisko asystenta rodziny. 

Jeżeli rodzina sobie nie radzi z dziećmi , to powinien asystent rodziny ją wspierać i pomagać. 

Ustawa nakłada  obowiązek sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu 

wspierania rodziny i przekazywania ich Wojewodzie. Ponadto musi być opracowany 3-letni  

Gminny Program wspierania rodziny. 

Zwracała się do nas organizacja pożytku publicznego z Praszki, która była zainteresowana 

przekazaniem im do realizacji tych zadań.  Musielibyśmy wówczas przekazać im  pewną 

kwotę pieniędzy. Uważam, że jeśli zadania przejmie do realizacji GOPS będzie taniej. 

Radna Gładysz – czy wiadomo ile w naszej gminie może być  rodzin wymagających 

wsparcia? 

Pani Sekretarz – po przekazaniu zadań do GOPS-u,  przekazaniu upoważnienia Wójta Gminy 

do podpisywania decyzji, zostanie opracowany program wspierania rodziny oraz dokonane 

rozeznanie potrzeb w tym zakresie. 

Pan Wicestarosta – podobna sytuacja jest w powiecie. Koszt spełnienia wymogu tej ustawy 

został obliczony dla powiatu i jest to kwota ok.1.200 tys.zł. W budżecie powiatu 

zabezpieczyliśmy środki w wysokości 700 tys.zł. Jest ustawa, a nie idą za tym środki.  Na 

samorządy są spychane zadania, które jest coraz trudniej jest udźwignąć. 

Na terenie powiatu jest ok.70 rodzin, które kwalifikują się zgodnie z ustawą do objęcia 

pomocą. Asystent rodzinny będzie b.dużo współpracował z powiatem. Przy Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie  powstanie specjalna komórka. U nas oprócz  asystenta rodziny 

musi być zatrudniony psycholog oraz  koordynator  rodzinny. 
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Więcej uwag ani zapytań nie było, Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie projektu 

uchwały. 

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XX/113/12 w sprawie wyznaczenia 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku do realizacji zadania 
administracji publicznej w zakresie pracy z rodziną. 
 
d/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Mokrsku za   rok 2011 
 
Głos zabrała pani Renata Cieślak – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku 

Przedstawiła sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji 

kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku za rok 2011. 

W roku 2011 GPB otrzymała: 

- dotację z Urzędu Gminy w kwocie 200 tys.zł 

- dotację Orange w kwocie – 10.844,82 zł 

- dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie – 4.814,08 zł 

- dotację na V Sejmik teatrów Wiejskich w kwocie 5.040 zł 

 Ogółem dotacje w 2011 roku stanowiły kwotę 220.6987,90 zł. Biblioteka uzyskała w 2011r 

dochody finansowe w kwocie 1.167,09 zł. 

Natomiast wydatki zostały wykonane w wysokości 222.300, 55 zł, z tego: 

- zakup książek 20.634,08 zł , 

- zakup materiałów – 30.903,37, 

- usługi remontowe – 3.000.01 zł 

- usługi pocztowe i telekomunikacyjne – 5.224,80 zł 

- pozostałe usługi – 4.736,58 zł 

- wynagrodzenia i pochodne – 138.082,20 

- pozostałe świadczenia nie zaliczone do wynagrodzeń – 806,72 zł 

- odpis na ZFŚS – 4.300 zł, 

- podróże służbowe – 1.209,51 zł, 

- pozostałe koszty rodzajowe – 12.426,28 zł, 

- pozostałe koszty finansowe – 977,00 zł 

Stan środków obrotowych na dzień 1.01.2011 wynosił 1.535,57 zł 

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2011 wynosił 1.101,01 zł. 

 

Radny Bil Zenon przedstawił opinię zbiorczą Komisji. 

 

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

przedstawienie projektu uchwały. 

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XX/114/12 w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku za rok 2011. 
 

 

P u n k t  11 
 

Informacja o nowym podziale gminy na okręgi wyborcze 
 

Głos zabrała pani Małgorzata Stanek – Sekretarz Gminy 

5 stycznia 2011 roku wszedł w życie Kodeks Wyborczy. Ustawa ta nałożyła obowiązek 

podziału gminy na jednomandatowe okręgi wyborcze. Dotychczas były wielomandatowe 
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okręgi wyborcze. Rada Gminy zobligowana jest do podjęcia uchwały w tym zakresie po 

przedłożeniu projektu przez Wójta Gminy. 

Projekt podziału na okręgi wyborcze musi być przesłany do Komisarza Wyborczego łącznie z 

wyliczeniami. 

Komisarz będzie opiniował projekt podziału. 

Zmiany podziału gminy na okręgi wyborcze będą się wiązać ze zmianą liczby radnych w 

poszczególnych okręgach.  

Następnie pani Sekretarz zapoznała z zasadami ustalania liczby radnych w okręgach. 

Podstawą podziału gminy na okręgi są sołectwa. Sołectwa można łączyć lub dzielić w celu 

tworzenia okręgu wyborczego.  

Dotychczas sołectwo Brzeziny  było przyłączone do Ożarowa. Z wyliczenia  Ożarów będzie 

podzielony na 3 okręgi jednomandatowe. Jeżeli sołectwo zostanie  podzielone, to nie można 

łączyć z innym sołectwem. Rozmawiałam z Dyrektorem Krajowego Biura Wyborczego na 

ten temat. Możemy wystąpić z pismem o przyłączenie Brzezin do Ożarowa, musimy jednak 

dobrze uzasadnić dlaczego. 

Miejscowość Krzyworzeka będzie miała tylko 2 radnych, tak wynika w wyliczeń.   Natomiast 

Mokrsko II będzie miało 2 radnych. W pozostałych miejscowościach nie ma zmian. 

 

 
 

P u n k t  12 
 

Interpelacje, zapytania i wolne wnioski 
 

 Pan Marek Kieler – Wicestarosta Wieluński 

W zastępstwie Starosty brałem udział w wyjeździe na Chorwację. Bardzo miło zostaliśmy 

przyjęci. Z Chorwacją współpraca trwa od kilku już lat. Spotkanie było b. przyjazne. Miałem 

przyjemność spotkać się z Prezydentem Chorwacji. Poznałem również p.profesora, który 

utworzył słownik polsko-chorwacko-serbski. Był on przez 3 lata w Polsce. Czyta dużo 

literatury polskiej. Jest b. dobrze zorientowany co dzieje się w Polsce.  

Chorwacja ma takie same obawy wejścia do Unii Europejskiej jak my mieliśmy w latach 

2003-2004. W związku z tym chcieli sie pochwalić  Polską, która jest już w UE. Wiele już 

zapożyczyli od nas wzorców. W Chorwacji jest duże bezrobocie, żyją głównie z turystyki. 

Burmistrz miasta Senia podał przykład Wielunia i Polski jako dobry wzór korzystania ze 

środków unijnych. Miasta Senia pozyskało już 2 mln euro, za które wspólnie z organizacją 

pozarządową wybudowali ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych. Podpatrzyli  co robi się u 

nas dla osób niepełnosprawnych.  

Chorwaci starają się podpatrywać co dobrego jest u nas  i odwrotnie. Niektóre wzorce, które 

są u nich dobre staramy się przenieść na nasz teren. Chcę powiedzieć, że Chorwaci są bardzo 

przywiązani do swojej kultury. 

 Jeśli chodzi o inwestycje, to trwają prace na drodze powiatowej w miejscowości 

Skomlin. Kanalizacja burzowa jest już położona, trwają prace przy chodniku.  

Po zakończeniu prac na Skomlinie firma ma przejść na teren gminy Mokrsko. Realizowana 

będzie droga  Krzyworzeka-Mokrsko. Chcemy aby przed  tym została położona nitka 

gazociągowa aby nie burzyć później drogi. Są w tej sprawie uzgodnienia z firmą EWE  

Energia. Prawdopodobnie na przełomie maja prace się rozpoczną. Plac budowy wykonawcy 

jest już przekazany. 

W miesiącu czerwcu na sesji będzie dzielona nadwyżka budżetowa. Mam nadzieję że część 

środków zostanie przeznaczona na drogownictwo i stan naszych dróg się poprawi. 

Inwestycje realizowane w tym roku to: 
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 -  w miejscowości Biała ma być  zmodernizowane 455 mb drogi,  

- będzie realizowana wspólna inwestycja z Wieluniem dot.ulicy POW przy cmentarzu 

    ewangelickim. Prace rozpoczęły się już w 2008 roku, ale przeszkodą był płot  przy 

    cmentarzu. W ub.roku  ogrodzenie przesunieto. Burmistrz zgłosił akces wspólnego 

    inwestowania w tą drogę. Zadania musi być wykonane ponieważ kończy się pozwolenie na 

   budowę w przyszłym roku. 

- Jest opracowywany projekt na lądowisko przy szpitalu. Lądowisko będzie na  gruntach 

   szpitala przy osiedlu domków jednorodzinnych. Część budynków gospodarczych zostanie 

   wyburzona. Planujemy  pozyskać środki zewnętrzne na budowę lądowiska. 

 Chcę poinformować, że zaczynają się pierwsze kontrole inwestycji realizowanych w 

ramach Szlaku Bursztynowego. 

Radny Szaniec – bezpośrednio pod pana Wicestarostę podlega szpital w Wieluniu. Czytałem 

w Kulisach, że w Pajęcznie Rada podjęła uchwałę o przekształceniu szpitala w spółkę prawa 

handlowego. Co u nas ze szpitalem, jakie jest zadłużenie itd. 

Pan Wicestarosta  -  W Pajęcznie a u nas jest całkiem inna sytuacja jeśli chodzi o szpital. My 

chcemy przeprowadzić reformę szpitala „po wieluńsku” tj.gospodarnie, nie działać 

pochopnie. Moim zdaniem w Pajęcznie zostało popełnione wiele błędów.   

Zleciliśmy firmie PWC opracowanie analizy /audytu/ finansowej. Jest to firma znana na 

rynku finansowym i prawnym. Koszt opracowania  wynosi 55 tys.zł. Naszym zdaniem nie 

jest to zbyt wysoka cena. Jeżeli byśmy zadziałali zbyt pospiesznie to straty mogłyby być dużo 

większe. Chcemy aby spojrzenie było zewnątrz, ponieważ czasami widzi się u sąsiada 

popełniane błędy a nie u siebie. Do połowy czerwca mamy otrzymać opinię. Analiza zostanie 

przedstawiona na forum publicznym, będzie spotkanie z załogą szpitala. Uważam, że 

pracownicy powinni utożsamiać z firmą. Szpital pada a ciągle są jakieś żądania ze strony 

pracowników /pewnej grupy zawodowej/. Jest to sytuacja niepokojąca. 

W m-cu marcu gdy przedstawiono na Zarządzie sprawozdanie z wykonania planu 

finansowego szpitala zaniepokoiły mnie koszty wynagrodzenia, które stanowią  prawie 36% . 

Nie chcemy działać pochopnie, działać w taki sposób aby ktoś ucierpiał. Chcemy aby szpital 

nadal istniał. Jeżeli dojdzie do upadku  będziemy musieli przejąć całość długów szpitala 

tj.ok.28 mln zł.   Budżet Powiatu może się pogrążyć. 

Wiele zadań narzucanych nam jest ustawami,  nie dając na to środków jak np. ustawa o 

pieczy zastępczej. Ponadto przepisy wykonawcze do ustaw są niespójne, albo się wykluczają.  

 

Interpelacje i wnioski 

Radna  Witkowska - proszę o pogłębienie rowu melioracyjnego po wschodniej stronie drogi 

Mokrsko-Ożarów. Pole p.Mikulskiego stoi w wodzie, rów jest pełen wody. 

Pani Sołtys Czart – proszę o połatanie dziur w drodze Turów, Mątewki, Słupsko oraz Chotów 

Mokrsko. 

Radny Piśniak – wnioskuję o zamontowanie barierek zabezpieczających wpadnięcie do rowu 

na odcinku od szkoły do boiska oraz oznakowanie przejścia na boisko Orlik w Mokrsku. 

Pan Wicestarosta – rozmawiałem z radnym Piśniakiem w tej sprawie. Zorientuję się w 

sprawie kosztów i odpowiem radnemu. Proponuję aby Dyrekcja szkoły wystąpiła z pismem 

do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Staroście. Wniosek proszę  uzasadnić  iż 

istnieje zagrożenie bezpieczeństwa z uwagi na nowo powstały obiekt Orlik, na który 

uczęszczają  uczniowie na zajęcia wf. Istnieje duże zagrożenie potrącenia dzieci przez 

pojazdy.  

Postaram się aby wniosek został pozytywnie rozpatrzony. 

Radna Strózik – otrzymałam odpowiedź, iż moja interpelacja w sprawie wycięcia wierzb 

rosnących naprzeciwko organistówki w Krzyworzece została przesłana do PZD. Są to drzewa 

rosnące w pasie drogi,  dlatego mam prośbę do p.Starosty o ich usunięcie. 
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Pan Wicestarosta – sprawdzałem na projekcie drogi i drzewa rosną poza pasem drogowym. 

Radna Strózik – ja sprawdzałam na mapach z panem Wolnym i  okazało się, że drzewa rosną 

w pasie drogowym drogi powiatowej. 

Radna Witkowska – jest wykopany lej  około metra jak zjeżdża się z drogi na Zmyśloną w 

kierunku Zimnej Wody.  Jest głęboka dziura przy poboczu. Nie wiem , w jakim celu i kto to  

zrobił ? 

Wójt Gminy – Pan Komendant Policji zwrócił się z przypomnieniem iż zostało złożone pismo 

w sprawie wsparcia finansowego zakupu samochodu dla Policji. Stwierdził iż wszystkie 

samorządy oprócz Mokrska się zgodziły. Jeżeli wyrażamy zgodę to musimy szukać pieniędzy 

w budżecie. 

Radni uznali, że na dzień dzisiejszy sytuacja finansowa Gminy nie pozwala na 
wygospodarowanie środków na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.  
Radny Piśniak -  czyje są krzaczki rosnące pomiędzy parkingiem przy Urzędzie Gminy a 

przystankiem PKS. Pan Krawczyk prosił o ich wycięcie, ponieważ są przypadki załatwianie 

potrzeb fizjologicznych przez ludzi.  

Pan Sołtys Szewczyk  

- czy już była komisja oglądać uszkodzenia na sali OSP Słupsko? 

- czy jest harmonogram naprawy dróg szutrowych. Jeżeli jest, to kiedy będzie naprawiana 

droga przez Mamzerówkę  i Mątewki? 

Wójt Gminy  

-  przegląd  na sali OSP  się odbył. Są spisane wnioski. Firma musi się ustosunkować kiedy i 

jak to naprawi. Jest spór  odnośnie zacieków od góry, z dachu. Firma twierdzi, że zaciek jest z 

dachu, a dach nie był przedmiotem remontu. 

- Jeśli chodzi o remonty dróg, to w tej chwili trwają prace na drogach w sołectwie Komorniki, 

jutro ma być robiona droga dojazdowa w Ożarowie do żwirowiska .Prace potrwają ok.2 dni.  

To 15 maja chcemy zakończyć prace na najgorszych drogach  Na drodze na Mamzerówce 

potrzebny będzie walec, będziemy musieli go wówczas ściągnąć.  

Radny Braliński – jeżeli pracownicy drogowi są na Komornikach, to mogliby kolejno wejść z 

pracami na drogi na Motylu, Lipiu. 

Wójt Gminy -  W Ożarowie jest spychana detem  dawna część wysypiska. Jest b.rozjeżdżona 

droga i chcemy nawieźć gruz i zakończyć robotę.  Grupa drogowa pracowała najwięcej na 

terenie  Krzyworzeki koło p.Strózik . Chcemy przygotować teren /żwirowisko/ do obsadzenia 

drzewami. 

Na dzień obecny mamy tylko 2 osoby na robotach publicznych , dlatego roboty  przebiegają 

powoli. 

Radny Majtyki  – kamieniem należałoby porównać dziury na drodze na Głębokim Ruczaju. 

 

Więcej głosów w dyskusji nie było. 

 

 

P u n k t  13 
 

Zamknięcie obrad sesji 
 

Przewodniczący Rady  stwierdził wyczerpanie się porządku obrad, podziękował wszystkim za 

udział  i następnie zamknął obrady XX sesji Rady Gminy. 

 

Na dzisiejszej sesji zostały podjęte następujące uchwały stanowiące integralną cześć 

protokołu: 
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Lp. Nr uchwały W sprawie 

 

1. XX/110/12 Zmian w budżecie gminy na 20112 rok 

 

2. XX/111/12 Zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego 

 

3. XX/112/12 Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzenie ścieków 

4. XX/113/12 Wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku 

do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie pracy z 

rodziną 

5. XX/114/12 Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Mokrsku za rok 2011 

 

Na powyższym protokół zakończono i podpisano.- 

 

Protokołowała:      Przewodniczący Rady Gminy 

Ewa Jędrzejak       Grzegorz Majtyka 

 

 

Protokół niniejszy obejmuje: 

 

1.Streszczenie przebiegu obrad sesji od strony 1 – 23 

2.Podjęte uchwały od Nr XX/112/12  - XX/114/12 

3.Załączniki jak niżej: 

 

Lp. Treść załącznika Ilość stron 

 

1. Zbiorcze zestawienie sprawozdań za okres od 15 marca do 15 

kwietnia 2012r 

8 

2. Zestawienie zbiorcze ofert Budowa systemu oczyszczania 

ścieków w Gminie Mokrsko 

1 

3. Zestawienie zbiorcze ofert Modernizacja oczyszczalni ścieków 

w miejscowości Mokrsko 

1 

 

4. Informacja dot. stanu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 

w 2011 roku na terenie Gminy Mokrsko 

10 

5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mokrsko 

w 2011 roku 

4 

6. Opinia zbiorcza Komisji Rady Gminy w sprawie sprawozdania 

z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

za rok 2011 

1 

7. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z 

Organizacjami Pozarządowymi prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w roku 2011 

6 

8. Opinia Komisji Rady Gminy w sprawie sprawozdania z 

realizacji Programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi za 2011 rok 

1 
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9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Mokrsko 

na rok 2012 

12 

10. Opinia Komisji w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 

rok 

1 

11. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego 

kredytu bankowego 

1 

12. Opinia Komisji w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań 

1 

13. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  w 

warz z uzasadnieniem 

2 

14. Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z załącznikami 

8 

15. Opinia Komisji Rady Gminy w sprawie taryf ceny i stawki 

opłat za wodę oraz wywóz i unieszkodliwianie ścieków 

bytowych w gminie Mokrsko 

1 

16. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Mokrsku do realizacji zadania 

administracji publicznej w zakresie pracy z rodzina z 

uzasadnieniem 

3 

17. Opinia Komisji w sprawie uchwały o wyznaczeniu Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku do realizacji zadania 

administracji publicznej w zakresie pracy z rodzina z 

uzasadnieniem 

1 

 

18. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku za rok 

2011 wraz załącznikiem 

7 

19. Opinia Komisji w sprawie sprawozdania finansowego 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Mo0krsku za rok 2011 

1 

20. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego 

samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Mokrsku za 2011 rok. 

1 

 

 

 


