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P R O T O K Ó Ł  Nr XXX / 09 
 

z sesji Rady Gminy Mokrsko odbytej w dniu 2 marca 2009 roku w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy pod przewodnictwem pani Sabiny Sokół – Przewodniczącej Rady Gminy 
 
Ustalona liczba radnych - 15 
Faktyczna liczba radnych - 15 
Liczba radnych obecnych na sesji - 15 
 
 
Radni Rady Gminy obecni na sesji: 
1.Braliński Zbigniew 
2.Grześlak GraŜyna 
3.Gładysz Irena 
4.Juszczak Jan 
5.Kmiecik Jan 
6.Majtyka Grzegorz 
7.Mielczarek Marek 
8.Piśniak Arkadiusz 
9.Podyma Zbigniew 
10.Rzepka Wiesław 
11.Strózik Teresa 
12.Szaniec Wojciech 
13.Słowik Zdzisław 
14.Sokół Sabina 
15.Wolna Genowefa 
 
Ponadto w sesji udział wzięli: 
1.Tomasz Kącki  - Wójt Gminy 
2.Nagła Renata - Skarbnik Gminy 
3.Kowalska Halina  - inspektor w UG 
4.Beata Marczak   - Kierownik Referatu w Zamówień, Funduszy, Działalności                     
                                       Gospodarczej i Spraw Społecznych  w UG 
5.Józef Stępień  - Przewodniczący Rady Powiatu Wieluńskiego Izby Rolniczej 
                                       Województwa Łódzkiego 
6.Jacek Kurowski  - Kierownik Biura Powiatowego w Wieluniu Agencji Restrukturyzacji 
                                       i Modernizacji Rolnictwa 
7.Ciura ElŜbieta - sołtys sołectwa Mątewki 
8.Braliński Stanisław - sołtys sołectwa Motyl 
9.Ptak GraŜyna - sołtys sołectwa Jasna Góra 
10.Komor Danuta - sołtys sołectwa Mokrsko II 
11.Czart Wiesława - sołtys sołectwa Chotów 
12.Szkudlarek Zbigniew – sołtys sołectwa Komorniki 
13.Beata Szajner  - sołtys sołectwa Krzyworzeka II 
 
Ogółem w obradach XXX sesji Rady Gminy udział wzięło 28 osób. 
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Porządek obrad sesji: 

 
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 
2.Ustalenie porządku obrad 
3.Przyjęcie protokółu z XXIX sesji Rady Gminy 
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
5.Informacja Wójta Gminy o działalności pomiędzy sesjami 

      6.Uchwalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli 
      7.Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości dla sołectwa Komorniki, 
        Jasna Góra, Brzeziny, Motyl-Lipie, Mątewki na lata 2009-2015 
      8.Uchwalenie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mokrsko na lata 2009-2015 
      9. Uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
          prowadzącymi działalność poŜytku publicznego 
    10.Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania 
          Alkoholizmowi na 2009 rok 
    11.Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 
    12.Uchwalenie budŜetu gminy na 2009 rok 
    13.Informacja o działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 
    14.Informacja przedstawiciela ARiMR na temat bieŜących spraw związanych z 
         dopłatami unijnymi 
    15.Interpelacje, zapytania i wolne wnioski 
    16.Zamknięcie obrad sesji 

 
 

P u n k t  1 
 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 
 

Pani Sabina Sokół, Przewodnicząca Rady – otworzyła XXX sesję Rady Gminy, powitała 
wszystkich przybyłych i następnie stwierdziła wymagane kworum do podejmowania uchwał i 
wniosków. 
 

 
 

P u n k t 2 
 

Ustalenie porządku obrad 
 
 

Przewodnicząca Rady -  Porządek obrad Szanowni radni otrzymali łącznie z zaproszeniem, 
nie mniej pozwolę sobie go oczytać: 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 
2.Ustalenie porządku obrad 
3.Przyjęcie protokółu z XXIX sesji Rady Gminy 
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
5.Informacja Wójta Gminy o działalności pomiędzy sesjami 

      6.Uchwalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli 
      7.Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości dla sołectwa Komorniki, 
        Jasna Góra, Brzeziny, Motyl-Lipie, Mątewki na lata 2009-2015 
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      8.Uchwalenie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mokrsko na lata 2009-2015 
      9. Uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
           prowadzącymi działalność poŜytku publicznego 
    10.Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania 
          Alkoholizmowi na 2009 rok 
    11.Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 
    12.Uchwalenie budŜetu gminy na 2009 rok 
    13.Informacja o działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 
    14.Informacja przedstawiciela ARiMR na temat bieŜących spraw związanych z 
         dopłatami unijnymi 
    15.Interpelacje, zapytania i wolne wnioski 
    16.Zamknięcie obrad sesji 
Czy do przedstawionego porządku obrad są uwagi? 

 
Przedstawiony porządek obrad został przyjęty. 

 
 
 
 

P u n k t  3 
 

Przyjęcie protokółu z XXIX sesji Rady Gminy 
 

Protokół z XXIX  sesji był wyłoŜony na sali obrad przed sesją. Do protokółu nie wniesiono 
uwag, został przyjęty bez odczytywania. 

 
 
 
 

P u n k t  4 
 

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
 

Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono: 
1.radnego Podymę Zbigniewa 
2.radnego Juszczaka Jana 
3.radną Wolną Genowefę 
 
Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty 

 
 

P u n k t  5 
 

Informacja Wójta Gminy o działalności pomiędzy sesjami 
 

Wójt Gminy – przedstawił informację o działalności pomiędzy sesjami /informacja stanowi 
załącznik Nr 1 do protokółu/ 
 
Dyskusja: 

Radny Szaniec –  która to jest działka gminna, gdzie firma ANIA ma stawiać wiatrak  
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Wójt Gminy -  jest to działka  przed Zmyśloną po lewej stronie jadąc do OŜarowa tzw.Łyse 
Góry. Działka ta została prawdopodobnie przejęta za rentę rolniczą. My jesteśmy jej 
właścicielem w formie uŜytkowania. 
Radny Mielczarek -  mam trochę wątpliwości odnośnie prawa własności Gminy do tej działki. 
Ta działka była kiedyś  moja i kilku moich sąsiadów .  Nie wiem kiedy grunty te zostały 
wyłączone z podatku rolnego.  Chcę tylko  powiedzieć, Ŝe  5 arów z całej powierzchni 
figuruje nadal na p.Walczaka. Były to 4 działki po 5 arów /moja, p.Szwarczewskiego , Placety 
i  Walczaka/ . 
Wójt Gminy -  w wypisie gruntów  figuruje to jako nasz teren. Gmina jest uŜytkownikiem 
tych gruntów.  
Radny Piśniak -  w informacji była mowa o rewaloryzacji parku w Mokrsku. Czy projekt 
dotyczy tylko zieleni i ile będzie kosztować. 
Wójt Gminy -  do Wojewódzkiego Funduszu moŜemy złoŜyć wniosek o środki na prace 
związane z zielenią. We wniosku będą wpisane  nowe nasadzenia drzew na kwotę 36 tys.zł 
plus prace związane z wycinkami drzew/prace pielęgnacyjne/ - 8 tys.zł., pozostała kwota na 
inne prace związane z porządkowaniem parku.  
Radny Piśniak -  czy w ramach tych prac przewidziane jest wykonanie alejek. 
Wójt Gminy   - jeŜeli  byśmy zrobili projekt całościowy,   alejek  byłoby duŜo. Do rozliczenia 
dotacji liczy się wykonanie całego zadania. W związku z tym my skupiamy się tylko nad tym, 
co faktycznie będzie wykonane tj. na zieleni, a resztę prac będziemy robić w miarę 
posiadanych środków i  moŜliwości wykonawczych. Chciałbym aby tzw. alejka obwodowa 
która idzie wzdłuŜ stawu, płota p.Kani, przy rowie gdzie ma być boisko i tzw. rondo /gazon/ 
było wykonane  w tym roku. 
Radna Grześlak  
-  czy jest zainteresowanie kupnem drzewa z parku.  
-  z informacji Wójta wynika, Ŝe Gmina nasza będzie partycypować w kosztach utrzymania 
wysypiska w Skomlinie.  JeŜeli ktoś indywidualnie zawiezie śmieci na wysypisko do 
Skomlina  czy będzie jeszcze  płacił. 
Wójt Gminy 
- kaŜdy kto zawiezie śmieci będzie płacił opłatę składowiskową, którą ustala Urząd 
Marszałkowski. Wynosi ona obecnie 100 zł za tonę. Środki, które będzie przekazywać Gmina 
są na utrzymanie wysypiska / zatrudnienie ludzi, opłatę za energię elektryczna, wodę itd./ . 
Kwota będzie uzaleŜniona od ilości mieszkańców. Gmina Skomlin ma przedstawić nam 
konkretne wyliczenia i będziemy wówczas jeszcze dyskutować na ten temat. 
Radna Grześlak - Czy są dane ile w ub.roku było wyłapanych psów na naszym terenie i 
skierowanych do schroniska. 
Wójt Gminy -  w ub.roku było wyłapanych ok.10 szt. Natomiast  wszystkich psów przyjętych 
przez schronisko z terenu naszej gminy było ponad 50 szt. 
Schronisko, które jest w Wieluniu jest małe i ma tylko przyjmować psy z terenu gminy 
Wieluń. Obecnie przekazywaliśmy z budŜetu gminy na schronisko w Wieluniu 4 tys.zł co 
kwartał.  
Będzie problem z psami.  Został przygotowany projekt umowy  z Hotelem dla Zwierząt w 
Łodzi odnośnie sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu 
naszej Gminy. Nie podpisana jest jeszcze umowa, poniewaŜ koszty są dość duŜe.  
Radny Juszczak – psy są nie kolczykowane i schronisko moŜe cały czas pobierać opłatę. My 
nie będziemy wiedzieć czy pies Ŝyje, czy  został przekazany innemu właścicielowi.   
Radny Majtyka – licząc 5 zł za dzień od 1 psa, to na rok uczyni kwotę 1825 zł. Licząc, Ŝe w 
tym roku do schroniska trafi 50 psów podobnie jak w ub.roku , to  z budŜetu gminy 
musielibyśmy przekazać 91.250 zł. Nie jest to mała kwota. 
Radny  Juszczak – czy moŜna odstrzelić psy, który chodzą po polu? 
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Radny Braliński -  500m od zagrody nie wolno strzelać. DrapieŜniki są do odstrzału. 
Radny Mielczarek – co zrobić z psem jeśli zostanie  potrącony przez samochód. 
Radny Juszczak – duŜo psów jest wyrzucanych z samochodów i my będziemy za nie musieli 
płacić.  
Wójt Gminy -  jeśli chodzi o psy, które są  zabite przez samochód, to naleŜy ten fakt zgłosić 
do Urzędu Gminy.  Mamy podpisaną umowę  z firmą Farmutil, która odbiera padłe zwierzęta. 
Przewodnicząca Rady – jakie koszty musiałaby ponieść Gmina w przypadku podpisania 
umowy. 
Wójt Gminy -   Dzisiaj trudno powiedzieć jakie to będą koszty. ZaleŜeć będzie od ilości 
psów. 
Koszty wynikające z projektu umowy wynoszą 
- odłapanie i dostarczenie do hotelu zwierzęcia 180zł + 7% VAT, 
- w przypadku zgłoszenia zwierzęcia, którego zlokalizowanie będzie niemoŜliwe stawka 
   wynosi – 150 zł + 7% VAT 
- za utrzymanie i pobyt zwierzęcia w hotelu stawka wynosi 5 zł + 22% Vat 
 
Przewodnicząca Rady poddała po głosowanie, kto za tym, aby  pan Wójt nie podpisywał na 
razie  umowy z Hotelem w Łodzi dotyczącej sprawowania opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami  pochodzącymi z terenu Zleceniodawcy. 
 
Radni jednogłośnie opowiedzieli się  aby pan Wójt na razie nie podpisywał umowy. 
W przypadku znalezienia innej tańszej firmy  temat ten powróci do dyskusji, zostanie 
przedstawiony  ponownie. 
 
 Radny Szaniec -   co zrobić jeśli w domu ktoś ma psa niebezpiecznego, czy moŜna go 
zlikwidować. 
Wójt Gminy – w uzasadnionych przypadkach lekarz weterynarii moŜe psa uśpić. 
Radny Szaniec – opłata składowiskowa  za śmieci w wysokości 100 zł od tony jest b.wysoka. 
Ludzie  będą  wysypywać śmieci w lasach lub rowach. Będą powstawać dzikie wysypiska. 
Musimy się nad tym zastanowić. 
Wójt Gminy -  my tej opłaty nie ustalamy. Jest to opłata, którą narzuca Urząd Marszałkowski. 
Chcę powiedzieć, Ŝe za 3 lata moŜe opłata za śmieci nie segregowane moŜe nawet wynosić 
240 zł za tonę, bo wówczas zacznie się spalać śmieci w spalarniach. 
 

 
 

P u n k t  6 
 

Uchwalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli 
 

Przewodnicząca Rady -  Sprawa była szeroko omawiana na posiedzeniu wspólnych  Komisji 
w dniu 5 lutego. Została podniesiona stawka o 5 zł za wychowawstwo klasy.  Proszę o 
przypomnienie jakie są stawki dodatku funkcyjnego z tytułu pełnienia  wychowawcy klasy.  
Pani Kowalska  -  Nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości: 
1/pełnienia wychowawcy klasy 
- do 10 uczniów   - 35 zł 
- od 11 do 20 uczniów  - 40 zł 
- powyŜej 20 uczniów - 45 zł 
2/z tytułu pełnienia opiekuna grupy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkole 
podstawowej: 
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-  do 20 uczniów – 45 zł 
- powyŜej 20 uczniów – 50 zł 
Pozostałe warunki regulaminu nie uległy zmianie. 
Radny Juszczak Jan – przedstawił opinię zbiorczą wspólnych Komisji: 
„Na wspólnym posiedzeniu Komisji problemowych Rady Gminy w dniu 5 lutego 2009r po 
zapoznaniu się z materiałami i przegłosowaniu Komisje wnioskują i pozytywnie opiniują 
podwyŜkę o 5 zł dodatku  funkcyjnego z tytułu pełnienia wychowawcy klasy”. 
 
PoniewaŜ zapytań ani uwag nie zgłoszono, Przewodnicząca Rady poprosiła Komisję Uchwał i 
Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. /zał.Nr 2/ 
 
Rada Gminy podjęła przy jednym głosie wstrzymującym się uchwałę Nr XXX/149/09 
w sprawie  regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Mokrsko. 
 
 
 

 
P u n k t  7 

 
Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości dla sołectwa Komorniki,  

Jasna Góra, Brzeziny, Motyl-Lipie, Mątewki na lata 2009-2015 
 
 

 
Przewodnicząca Rady – temat był omawiany na zebraniach wiejskich w zainteresowanych 
sołectwach. Zebranie wiejskie podjęło w tej sprawie uchwałę. Ponadto był  omawiany na 
ostatnim posiedzeniu  komisji. W związku z tym proszę o opinię wspólnych komisji 
Radny Arkadiusz Piśniak – przedstawił opinię wspólnych komisji. /zał.Nr 3/ 
Dyskusja: 
Radny Mielczarek – nie byłem na posiedzeniu komisji ale sprawę podnosiłem juŜ wcześniej. 
Otrzymaliśmy Plan Odnowy Miejscowości Mątewki, Motyl-Lipie, Brzeziny, Komorniki. Nie 
widzę Mokrska.  Chciałbym się dowiedzieć co będzie robione w tych  miejscowościach.  
Składając wniosek do PROW-u moŜemy otrzymać dofinansowanie w wysokości 500 tys.na 
kaŜdą miejscowość. Licząc 12 sołectw w gminie po 500 tys. zł   mamy kwotę 6 mln zł. Nie 
wiem czy będzie  nas stać na taki wydatek. Kto ustalał kolejność składania wniosków. W  
roku 2008-2010 są Komorniki, nie widzę Mokrska.  
Przewodnicząca Rady - Mokrsko, Krzyworzeka, OŜarów, Chotów, Słupsko i Komorniki  
miały uchwalone POM-y w roku ubiegłym. Plan Odnowy Miejscowości Komorniki jest 
ponownie uchwalany poniewaŜ  jest  konieczna  zmiana pewnych zapisów w Planie. Małe 
sołectwa jak Motyl, Mątewki, Brzeziny, Jasna Góra nie miały  dotychczas opracowanych 
jeszcze Planów Odnowy. Na dzisiejszej sesji Rada Gminy powinna w tej sprawie podjąć 
uchwałę. 
Radny Piśniak – na ostatniej komisji zadałem  pytanie dlaczego jest taka  kolejność składania 
wniosków do POM, podobnie jak dziś radny Mielczarek.  
JeŜeli w momencie decydowania o składaniu wniosków były przygotowane Plany Odnowy 
Miejscowości Mokrsko, Krzyworzeka, Komorniki, OŜarów, Chotów i Słupsko, to chciałbym 
się dowiedzieć kto zadecydował o tym, Ŝe w planie inwestycyjnym  jest Odnowa Centrum 
Wsi Komorniki a nie np. Odnowa Centrum wsi Krzyworzeka czy Chotów. 
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Wójt Gminy – jeŜeli chodzi o  przygotowanie POM-ów to są 2 sprawy.  Pierwsza dotyczy 
ogólnych zapisów i chciałbym aby kaŜda miejscowość miała jednakowe szanse. POM-y  
dotyczące małych miejscowości są potrzebne w przypadku starania się o środki na budowę 
kanalizacji  indywidualnej / oczyszczalni przydomowych/ oraz oświetlenia. 
Jeśli chodzi o kolejność to w danym momencie były przygotowywane i przegłosowywane 
róŜne projekty. W  roku 2007/2008 był przegłosowany projekt dotyczący Komornik / za 
sprzedaŜ działki/. Był to najszybciej przygotowany projekt dobry od strony projektowej i 
pomysłowej aby starać się o środki w ramach PROW. Na dzień obecny jest przygotowany 
projekt na Chotów, z tym Ŝe jest pewien problem związany z oceną oddziaływania na 
środowisko. Nie ma jeszcze pozwolenia na budowę. 
Jeśli Państwo radni uwaŜacie, Ŝe trzeba głosować jaka ma być kolejność co do miejscowości, 
moŜemy to zrobić.   
W Mokrsku Odnowa Centrum Miejscowości jest realizowana cały czas, tylko nie ze środków 
unijnych. Rzeczy związane z budową chodników czy rewaloryzacją parku są realizowane ale 
nie w ramach POM-u. Podobnie jest w Krzyworzece czy OŜarowie. 
Radny Piśniak – mnie chodziło o to, czy mając przygotowane wówczas ileś POM-ów została 
przegłosowana kolejność, czy  pan Wójt ustalił kolejność. 
Wójt Gminy – projekt budŜetu opracowuje Wójt, a Rada przyjmuje go w tej wersji albo nie. 
Na ostatniej komisji mówiłem, Ŝe jeśli ma być sprawiedliwie aby w kaŜdej miejscowości coś 
było robione, to nie jest sprawiedliwie. Jeśli chodzi o wydawane środki na dane miejscowości 
to jest jeszcze bardziej nie sprawiedliwie. Wszystkich chęci i zamierzeń na pewno nie 
zrealizujemy. Śledząc  zadania wpisane w POM-ach do realizacji, to są one realizowane, ale 
nie koniecznie w ramach PROW. 
Przewodnicząca Rady – jeśli dobrze zrozumiałam, to budowa kanalizacji w Mokrsku będzie 
realizowana w ramach  PROW. RównieŜ  rewaloryzacja parku jest zadaniem ujętym w POM 
dla miejscowości Mokrsko. 
Wójt Gminy –  na rewaloryzację parku w Mokrsku chcemy pozyskać środki z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 
Radna Gładysz -  jak będą podejmowane decyzje jeśli chodzi rewitalizacje poszczególnych 
sołectw, czy Rada Gminy będzie o tym decydować. Na jakie zadania i z jakiej miejscowości 
będą składane wnioski do POM po Komornikach. 
Wójt Gminy -  aby złoŜyć wniosek musimy mieć projekt inwestycyjny, który zawiera 
wszystkie elementy potrzebne do PROW-u. Jeśli taki projekt jest to powinien być złoŜony 
wniosek. Pozostaje kwestia  ile tych wniosków będzie.  
Wójt proponuje, bo mam takie prawo, jakie zadanie jest moŜliwe do zrealizowania ze 
względów finansowych, organizacyjnych lub koncepcyjnych, a radni podejmują decyzję. Na 
dzień obecny jest projekt dotyczący parku w Chotowie. MoŜe on być złoŜony nie koniecznie 
w ramach Odnowy Wsi , ale równieŜ  do RPO.  Podobnie w OŜarowie zadanie 
dot.przebudowy Domu Ludowo-StraŜackiego w OŜarowie /kwota 50 tys.zł. w budŜecie/ moŜe 
być realizowana w ramach Odnowy Wsi. 
Radny Majtyka –   na które miejscowości na ten moment moŜe być złoŜony wniosek ramach 
Działania Odnowa Wsi. 
Wójt Gminy –  obecnie wniosek  moŜe być złoŜony tylko na Komorniki. 
Aby złoŜyć wniosek na miejscowość Mokrsko, na zadanie związane z chodnikami musi 
wyrazić na to zgodę Starostwo. Na dzień obecny Starostwo nie jest zainteresowane 
partycypowaniem i przygotowaniem takiej koncepcji do PROW. 
Na budowę chodników złoŜyliśmy wniosek do Starostwa w ramach Inicjatyw 
Samorządowych. 
W Komornikach robimy wszystko na terenach naleŜących do gminy. 
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Radna Grześlak –  Z tego co pan Wójt  powiedział jeśli chodzi o chodnik, to są małe szanse 
aby w Mokrsku był chodnik. 
Wójt Gminy  - jutro pojedziemy do Starostwa.  Droga powiatowa nie jest nasza. Starostwo 
musi się zgodzić aby partycypować w kosztach budowy chodnika. Musi być kwota zapisana 
w budŜecie powiatu i wieloletnim limicie wydatków. Na dzień obecny Starostwo nie chce się 
zgodzić, poniewaŜ mają do realizacji zadanie dotyczące  Bursztynowego Szlaku. 
Pani Marczak – procedury związane z pozyskiwaniem środków unijnych są niezwykle 
skomplikowane , dlatego wyjaśnię jaka jest rola Planu Odnowy Miejscowości z pozyskiwaniu 
środków. 
Plan Odnowy Miejscowości jest to mini strategia dotycząca danego sołectwa, która jest 
niezbędnym załącznikiem do zaledwie jednego Działania w Programie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich a konkretnie Odnowa i Rozwój Wsi. W Planie Odnowy Miejscowości zawarte są 
wszystkie inwestycje związane z marzeniami danego sołectwa. Nie jest on dostosowany do 
moŜliwości budŜetowych gminy Mokrsko. Część zadań wpisanych  w POM , są to zadanie, 
które nie nadają się na inwestycje realizowane w ramach PROW. śadna droga nie moŜe być 
sfinansowana z  środków PROW. Kosztami kwalifikowanymi są ewentualnie chodniki, 
parkingi, skwery. POM jest jednym z elementów, jakie są niezbędne do pozyskania środków. 
Aby złoŜyć wniosek, który spełniłby kryteria formalne  musi być projekt budowlany, 
pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, kosztorys inwestorski.  Na moment składania wniosku 
musimy mieć pełną dokumentację techniczną. Bardzo waŜne jest równieŜ zabezpieczenie 
środków. W PROW, inaczej niŜ RPO, naleŜy zabezpieczyć na moment składania wniosku 
100% kwoty zadania. Dokumenty te sprawdza RIO, muszą być dostosowane do progu 
zadłuŜenia i rocznych limitów.  
Dobrze, Ŝe mamy opracowane Plany Odnowy Miejscowości, łatwiej jest Plan poprawić niŜ go 
napisać. Miejmy nadzieję, Ŝe  Lokalnej Grupie Działania ZIEMIA WIELUŃSKA  uda się 
pozyskać ponad 5 mln zł na realizacje strategii i będzie moŜna równieŜ składać wniosek  w 
ramach Działania Odnowa Wsi . 
Jeśli chodzi o nabór wniosków w ramach Działania Odnowi Wsi, który trwa w Urzędzie 
Marszałkowskim to zaczął się na początku lutego a kończy się 2 kwietnia. Są to środki z lat 
2007-2008. Na dzień dzisiejszy Urząd Marszałkowski nie jest w stanie odpowiedzieć co z 
pulą środków na rok 2009 i czy będzie jeszcze jeden konkurs  w 2009r. 
Radny Piśniak – czy bez Planu Odnowy Miejscowości moŜna składać wnioski do PROW. 
Pani Marczak – moŜna złoŜyć wniosek, ale nie przejdzie procedury formalnej, zostanie 
odrzucony. 
Radna Grześlak – na realizację zadań ujętych w Planie Odnowy Wsi Komorniki musimy mieć 
zabezpieczone środki w budŜecie gminy. Proces realizacji zadań będzie dłuŜszy. Czy w 
związku z tym będzie moŜna składać wnioski na inne miejscowości. 
Wójt Gminy  - patrząc na nasz budŜet i limity wydatków, to w tym roku wzięliśmy kredyty na 
3,5 mln zł. Gmina moŜe się zadłuŜyć do 60% budŜetu. Dochody nasze wynoszą ok.12,5 ml zł 
czyli Gmina moŜe się zadłuŜyć na ok.7 mln.zł. 
Co innego jest składanie wniosku, a co innego jest realizacja. JeŜeli w danym momencie 
będzie moŜliwość złoŜenia jakiegoś wniosku, to my go złoŜymy. Na dziś decydować będą 
zadania ujęte w budŜecie i limity wydatków na przyszłe lata. 
Na przyszły rok jesteśmy zablokowani 2 zadaniami: tj dokończenie Komornik oraz budową 
kanalizacji /gdzie na 2 lata jest wpisana kwota 4.300 tys.zł/. Jeśli będziemy powtarzać 
wniosek związany z nadbudową szkoły w Mokrsku za 1.500 zł, to w przyszłym roku nie 
będzie moŜna  złoŜyć Ŝadnego wniosku dopóki nie zostaną te zadania zrealizowane.  
 
PoniewaŜ więcej zapytań nie było, Przewodnicząca Rady poprosiła Komisje Uchwał i 
Wniosków o przedstawienie projektów uchwał,/ zał. Nr 4, 5, 6, 7, 8, / 
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Rada Gminy podjęła  przy 3 głosach przeciw  następujące uchwały: 
- Nr XXX/150/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości dla sołectwa 
   Jasna Góra na lata 2009-2015 
- Nr XXX/151/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości dla sołectwa 
   Brzeziny na lata 2009-2015, 
- Nr XXX/152/09 w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości dla sołectwa 
   Motyl-Lipie na lata 2009-2015, 
- Nr XXX/153/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości dla sołectwa 
   Mątewki na lata 2009-2015 
- Nr XXX/154/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości dla sołectwa 
   Komorniki na lata 2009-2015 
 
 
 
 

P u n k t  8 
 

Uchwalenie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy na lata 2009-2015 
 

Przewodnicząca Rady  -  Plan Rozwoju Lokalnego wszyscy radni otrzymali, był on równieŜ 
przedmiotem posiedzenia wspólnych Komisji. Proszę za tym o przedstawienie opinii Komisji. 
Radny Piśniak Arkadiusz  przedstawił opinię Komisji /zał.Nr 9/ 
Pani Beata Marczak  - błąd, który wkradł się do Planu Odnowy Miejscowości Brzeziny 
spowodował równieŜ zmiany w PRL-u. Analogicznie w rozdziale IV kwota 1.285 tys.zł 
została zmieniona na kwotę 565 tys. zł., w  tym środki UE  480.250 zł , środki własne 84.750 
zł. Tak samo zmienił się rozdział VI-Plan finansowy. Kwota 80 tys.zł została podzielona na 
poszczególne lata realizacji inwestycji. 
W związku z tym, Ŝe spotkanie w sprawie Szlaku Bursztynowego odbyło się tuŜ przed 
komisją proszę o naniesienie  poprawek w tej pozycji. Kwoty są identyczne jak w limitach 
wydatków na poszczególne lata, i tak: „Wzmocnienie szlaku bursztynowego i innych 
tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego’, zadanie 
jest dla gminy Mokrsko dotyczy  „Przebudowy drogi Morzykobyła-OŜarów o długości 2,3 
km. Łączna kwota inwestycji wynosi  1.935.152 zł, z tego środki UE 1.451.364 zł, środki 
własne 483.788 zł. Realizacja projektu jest przewidziana na lata 2009-2014.  Na  to zadanie 
wydatki na: 
- rok 2009  zaplanowane zostały w wysokości 50.916 zł, w tym 12.729 zł środki własne,           
   powinniśmy otrzymać zwrotu  środków / środki UE/  w wysokości  38.187 tys.zł. 
- rok 2010 -  345.974 zł , w tym środki własne   86.494 zł,  środki UE 259.480 zł, 
- rok 2011 -  717.587 zł,  w tym środki własne 179.397 zł,  środki UE 538.190 zł  
- rok 2012 – 793.558 zł, w tym środki własne  198.390 zł,  środki UE 595.168 zł 
- rok 2013  -  13.558 zł, w tym środki  własne      3.390 zł,  środki UE   10.168 zł 
- rok 2014 kwoty podobne jak w roku 2013. 
Są to kwoty ustalone po spotkaniu w Starostwie Powiatowym wszystkich partnerów. Mamy 
nadzieję, Ŝe po przetargach kwoty będą mniejsze. Jest to duŜe przedsięwzięcie w naszym 
powiecie. Na ten projekt są juŜ przyznane środki. 
Radny Szaniec – czy zmieniła się ogólna kwota na to zadanie w całym powiecie 
Pani Marczak – ogólna pula przyznanych środków się nie zmieniła. Obecnie jest rotacja 
pomiędzy partnerami. Kościół twierdzi, Ŝe nie jest w stanie przyjąć tych środków, które 
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zostały rozdysponowane. Lider projektu czyli Starostwo Powiatowe te środki 
najprawdopodobniej wchłonie na swoje drogi powiatowe. 
 
PoniewaŜ więcej uwag ani zapytań nie było, Przewodnicząca Rady poprosiła o 
przedstawienie projektu uchwały / zał. Nr 10/ 
 
Rada Gminy Mokrsko podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXX/155/09 w sprawie 
uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mokrsko na lata 2009-2015 
 

 
 

P u n k t  9 
 

Uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami  
pozarządowymi prowadzącymi działalność poŜytku publicznego 

 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – sprawa była omawiana i dyskutowana na posiedzeniu 
komisji, proszę o przedstawienie opinii.  
Radny Piśnak A.- przedstawił opinię wspólnych komisji w sprawie rocznego programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego./zał.Nr 11/ 
 
PoniewaŜ zapytań ani głosów w dyskusji nie było, Przewodnicząca Rady poprosiła Komisje 
Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu uchwały /zał.Nr 12/ 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXX/156/09 w sprawie uchwalenia 
rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi 
działalność poŜytku publicznego. 

 
 
 

P u n k t 10 
 

Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki  
i Przeciwdziałania  Alkoholizmowi na 2009 rok 

 
 
Przewodnicząca Rady - poprosiła  o przedstawienie opinii wspólnych komisji w sprawie 
Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2009 rok. 
Radny Piśniak Arkadiusz – przedstawił opinie Komisji /zał.Nr 13/ 
 
PoniewaŜ nikt z radnych nie zechciał zabrać głosu, Przewodnicząca Rady poprosiła Komisje 
Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. /zał.Nr 14/ 
 
Rada Gminy podjęła  jednogłośnie uchwałę Nr XXX/157/09 w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2009 rok 
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P u n k t  11 
 

Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
 

Przewodnicząca Rady  poprosiła  o przedstawienie opinii  wspólnych Komisji w sprawie 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok /zał.Nr 15/ 
 
PoniewaŜ zapytań ani głosów w dyskusji nie było, Przewodnicząca Rady poprosiła Komisje 
Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu uchwały /zał.Nr 16/ 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXX/158/ w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009r 
 
 

 
 

P u n k 12 
 

Uchwalenie budŜetu gminy na 2009 rok 
 

Głos zabrała pani Renata Nagła Skarbnik Gminy 
Od ostatniej Komisji, na której omawialiśmy budŜet, nastąpiły pewne zmiany w niektórych 
pozycjach budŜetu, w związku tym ja będą omawiać zmiany i wyjaśniać czego one dotyczą, i 
tak:. 
Zał.Nr 1 – Prognozowane dochody budŜetu gminy na 2009 rok 
Dział Pomoc Społeczna  - zwiększa się o 1000 zł. 
Otrzymaliśmy zwrot zasiłków rodzinnych z lat ubiegłych, który naleŜy ująć po stronie 
dochodów i wydatków. /2 rodziny dokonały zwrotu/ 
W związku z tą zmianą ogólna kwota dochodów budŜetu gminy wynosi.12.550.556 zł. i 
razem dochody 17.337.397 zł. 
Zał.Nr 2 -  Wydatki 
Dział 600 – Transport i łączność – aktualna kwota wynosi 1.739.561 zł 
Ta sama kwota jest w rozdziale Drogi publiczne gminne .Zmiana jest równieŜ w wydatkach 
majątkowych, aktualna kwota to 1.095.916 zł. Na tą róŜnicę  składa się: 
- wzrost  o 13.716 zł na opracowanie projektu na przebudowę drogi w ramach Bursztynowego 
   Szlaku.  
- przeniesienie środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne dotyczące Komornik. 
   /adaptacja budynku na świetlicę, parking i chodnik/  do Działu Kultura i Ochrona 
   Dziedzictwa Narodowego 
Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona PrzeciwpoŜarowa, aktualna kwota 
353.917zł 
Zmniejszamy wydatki majątkowe  o kwotę 13.716 zł , którą dołoŜyliśmy na opracowanie 
projektu na przebudowę drogi OŜarów –Morzykobyła.  
W związku z tym rozdział 75412-Ochotnicze straŜe poŜarne wynosi 353.117 zł, wydatki  
majątkowe 206.284 zł. 
Dział 852 – Pomoc Społeczna zwiększa się  o 1000 zł /tj. o kwotę zwrotu zasiłków 
rodzinnych i wynosi obecnie 2.567.382 zł 
O taką samą kwotę zwiększa się rozdział 85212 Świadczenia rodzinne…., aktualna kwota to 
1.845.805 zł. 
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Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego  zwiększa się o zadanie „Adaptacja 
budynku komunalnego na świetlicę wraz z budową parkingu i chodnikiem w Komornikach, 
Aktualna kwota 760.904 zł. 
W związku z tym naleŜy dopisać rozdział  92109 – Domy  i Ośrodki Kultury, Świetlice i 
Kluby kwota 509.600 zł, w tym  wydatki majątkowe 509.600 zł. 
 W związku dokonanymi zmianami wydatki razem  zwiększają się o 1000zł i wynoszą 
16.597.391 zł i ogółem 17.337.397zł. 
Zał.Nr 6 – wykaz inwestycji gminnych i zakupów inwestycyjnych realizowanych w 2009 r 
- pozycja Nr 1 - było 37.200 zł. Aktualna kwota i nazwa zadania jest: Wzmocnienie roli 
   szlaku   bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie 
   turystycznym   województwa Łódzkiego -  50.916 zł.   
- poz. Nr 4 – był dział 600, rozdział 60095, obecnie zadanie to jest ujęte w dziale 921, 
   rozdział 92109 
- poz.13 – Zakup samochodu dla  OSP OŜarów, zmniejsza się kwota i obecnie wynosi 
   156.284 zł 
Zał.Nr 14 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 
 - Poz. 2 – zmienia się dział i rozdział , naleŜy wpisać dział 921 rozdział 92109 
- Poz.3  -  naleŜy ująć nowe zadanie pt.” Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych 
   szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa 
   łódzkiego”, lata realizacji 2009-2014, kwota 1.935.152zł, poniesione wydatki w latach  
   2007- 2008 – 0 zł, planowane wydatki w roku 2009 kwota 50.916 zł,  rok 2010 kwota 
   345.974 zł,  rok 2011  kwota 717.587 zł ,  
Radny Arkadiusz Piśniak – przedstawił opinię wspólnych komisji dotyczącą projektu budŜetu 
na rok 2009 / zał.Nr 17/ 
 
Dyskusja: 

Radny Piśniak A. – na początku  kadencji Pan Wójt mówił, Ŝe będzie optował za tym, aby w 
miejscowości Mokrsko i Chotów  powstały  przyzwoite obiekty sportowe. Analizując wykaz 
inwestycji gminnych,  nie znalazłem wzmianki zapisu dot. opracowania projektu  obiektu 
sportowego w miejscowości Mokrsko. Projekt na obiekt sportowy  w miejscowości Chotów 
został opracowany w roku 2008.  Minie rok 2009 i społeczeństwo Mokrska nie doczeka się 
nawet projektu.  
Wprowadzając na rok 2008 opracowanie projektu na obiekt sportowy w Chotowie, nie 
przypominam sobie abyśmy jako radni mieli moŜliwość głosowania i wybierania 
miejscowości. Czy jest jakakolwiek szansa aby w tym roku w wykazie inwestycyjnym taki 
punkt został wprowadzony. Jeśli nie wprowadzimy w tym roku, to minie 4 lata i projektu nie 
będzie.  
Wójt Gminy -  budŜet jaki został przedstawiony, zawiera: 
- zadania, na które moŜemy pozyskać pieniądze, albo nadzieję, Ŝe w jakimś  niezbyt   długim  
   okresie uda się środki odzyskać. 
   BudŜet gminy jest ograniczony limitem wydatków. Nie jesteśmy wszystkich zadań, które 
   chcielibyśmy realizować na terenie gminy dotyczących między innymi Mokrska wpisać do     
   tego budŜetu. Patrząc na środki, które są zapewnione w tym roku na miejscowość Mokrsko  
   to są duŜe kwoty. Na inicjatywy samorządowe  jest to kwota  115 tys.zł. MoŜe tak się 
zdarzyć, Ŝe    inicjatywy nie zostaną zaakceptowane przez Starostwo Powiatowe. 
Równocześnie nie wiem     czy 115 tys. będzie przyjęte jako pieniądze czy zadaniowo.  
- Poza tym chcę powiedzieć, Ŝe projekt poprawy budynku szkolnego składa się z 3 etapów. 
  Pierwszy juŜ się odbył, II zawiera część składową, która została uwzględniona w budŜecie tj. 
rozbudowy, poprawienia otoczenia wokoło i zagospodarowania patio. III etap, który 
chciałbym w tym roku rozpocząć zwiera strefę sportową czyli budowę sztucznego boiska na 
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terenie obiektu szkolnego. Na 2010 r  pozostaje sprawa budowy boiska Orlik, nad którą 
jeszcze nie debatowaliśmy. Trudno jest,  patrząc na wszystkie miejscowości w gminie 
skumulować w krótkim okresie czasu bardzo duŜe pieniądze w jednym miejscu, 
równocześnie aby wszyscy byli zadowoleni.  
KaŜde zadanie wiąŜe się z wydatkami. Za przygotowanie  projektu sportowego w Mokrsku  
kwota  moŜe być dwukrotnie większa niŜ  w Chotowie.  
Nie jestem przeciw, aby wprowadzić to zadanie. Jeśli jednak mamy skupić się na budynku 
szkolnym, to nie da się wszystkich prac projektowych  wykonać równocześnie. 
Na dzień obecny  nie ma moŜliwości wpisania do budŜetu zadania dotyczącego opracowania 
projektu typowo sportowego w Mokrsku. 
Radny Piśniak – na spotkaniu w Łodzi usłyszałem, Ŝe jest jakieś światełko do innego 
rozwiązania sytuacji  tj. wspólnej egzystencji ŚDS  i szkoły w Mokrsku. Czy mimo  nadziei  
na  pieniądze w dalszej perspektywie,  na stworzenie innego miejsca ŚDS, pan Wójt nadal 
optuje za rozbudową  ŚDS w miejscu gdzie istnieje obecnie. 
Pan Wójt  - jestem za tym aby ŚDS pozostał w tym miejscu gdzie jest. UwaŜam, Ŝe problemy 
moŜna rozwiązywać na róŜne sposoby. Jeśli chodzi o stronę finansową nie fundujemy sobie 
jako gmina bardzo duŜych wydatków związanych z przeprowadzeniem inwestycji, a w 
późniejszym  okresie  problemów związanych z utrzymaniem nowego obiektu. 
Radna Gładysz – w dziale 926  Kultura Fizyczna i Sport  jest kwota 60 tysięcy złotych. Na co 
konkretnie jest ta kwota. 
Wójt Gminy -   są to środki związane z realizacją zadania z zakresu kultury i sportu w gminie, 
a konkretnie z utrzymaniem wszystkich LZS w gminie. 
Radna Gładysz –  w jakiej pozycji budŜetu znajdują się środki na działalność zespołów 
ludowych. 
Pani Skarbnik – środki na zespoły są w Dziale 921 w rozdziale  Pozostała działalność  - kwota 
91.304 zł. W kwocie tej mieszczą się wynagrodzenia instruktorów i działalność wszystkich 
zespołów. 
Radna Gładysz – poniewaŜ nasz zespół w Chotowie  powstał niedawno,  chciałam prosić aby 
przeznaczyć większe środki na zakup strojów.  
Radny Majtyka – orkiestra w OŜarowie teŜ chce zakupić stroje. Szukamy pieniędzy, robimy 
dyskoteki, planujemy dalsze. Ubranie orkiestry to jest kwota około 10 tys.zł. 
Radna Grześlak -  czy jest przeznaczona kwota na budynek podworski w Mokrsku? 
Wójt Gminy – jest  przeznaczona kwota 10 tys.zł na utrzymanie tego obiektu. 
Radny Majtyka -  w OŜarowie powołujemy Wiejski Dom Kultury, czy później teŜ będziemy 
otrzymywać 10 tys.zł.na jego utrzymanie. 
Wójt Gminy – wszystkie obiekty wiąŜą się z wydawaniem środków finansowych. Środki na 
budynek w Mokrsku są ogólnie zapisane w Dziale Gospodarka komunalna i wg potrzeby 
wydawane.W ub.roku była kwota 10 tys.zł, a Rada Sołecka Mokrskoz własnych środków 
wydała ponad 8 tys.zł .  
Przewodnicząca Rady Sokół Sabina – trzeci rok jesteśmy radnymi. W Komornikach nie ma 
LZS ani zespołu ludowego, czyli na  Komorniki nie są przeznaczane środki na działalność 
takich zespołów.  
PoniewaŜ w Komornikach chce się zawiązać zespół muzyczny młodzieŜowy, czy na 
działalność tego zespołu  z budŜetu gminy moŜna przeznaczyć środki. 
Wójt Gminy -  jeŜeli powstanie zespół,  nie moŜna  odmówić finansowania. Na pewno  nie z 
tych pieniędzy, które są juŜ w budŜecie przeznaczone na kulturę, trzeba będzie zwiększyć 
środki .Nie chciałbym mówić, Ŝe jest źle gdy kultura w gminie się rozwija, ze powstają 
zespoły. Chcę jednak zauwaŜyć, Ŝe coraz więcej mamy rzeczy  do utrzymania. Jest 6 szkół, 4 
przedszkola, 6 remiz OSP, 2 orkiestry, 4 zespoły LZS. JeŜeli będzie taka wola i Rada wyrazi 
zgodę na zwiększenie środków, to nie widzę przeszkód.  
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Radna Gładysz - ile etatów jest kulturze? 
Wójt Gminy -  p.Rybski J. zatrudniony jest na umowę o pracę pół etatu, p.Majtyka W. i pan 
Jarząbek K. na ¼ etatu, p.Mieszkalski B,  p.Zawadzki R. i p.Majtyka T. na umowę zlecenie. 
Radny Szaniec -   ile w ub.roku wydaliśmy na zakup  tłucznia na drogę? Na ten rok najpierw 
była kwota 93 tys.zł, a później 126 tys.zł. Obawiam się, czy nie będzie za mało gdyŜ drogi po 
zimie są b.zniszczone. 
Wójt Gminy – w ub.roku kupiliśmy około 2.600 ton. W tym roku planujemy zakupić 2.300 
ton kruszywa. Kruszywa bazaltowe ma słuŜyć głównie na budowę nowych dróg i  parkingów, 
natomiast  dolomitowe na odtworzenie dróg zniszczonych.  
Kamień będzie potrzebny na zadania inwestycyjne: w Mokrsku w  parku, w OŜarowie droga z 
tyłu wsi, droga przy cmentarzu w Mokrsku przy udziale Parafii, w Krzyworzece przy 
chodniku obok drogi powiatowej, droga na Jasnej Górze - łącznik .Pozostała ilość będzie na 
remonty dróg.  
Chciałbym równieŜ nadmienić, Ŝe na oznakowanie dróg, miejscowości, przystanków z 
budŜetu gminy będziemy musieli wydać około 30 tys.zł. 
 
PoniewaŜ więcej uwag nie było, Przewodnicząca Rady poprosiła Komisje Uchwał i 
Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. /zał.Nr 18/ 
 
Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXX/159/09 w sprawie uchwalenia budŜetu gminy 
na rok 2009 przy 1 głosie przeciw i 2 głosach wstrzymujących się. 

 
 
 

P u n k t  13 
 

Informacja o działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 
 

 
Pan Józef Stępień – Przewodniczący Rady Powiatu Wieluńskiego Izby Rolniczej 
Województwa Łódzkiego przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Powiatowej IRWŁ w 
Wieluniu / zał.Nr 19/ 
 
Dyskusja: 
Radny Szaniec -  czy  Izby Rolnicze są nadal tylko organem opiniodawczym i 
wnioskodawczym. 
Pan Stępień – Izba Rolnicza działa na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 1995 roku . 
Działalność Izby opiera się na doradztwie i opiniowaniu. My nie mamy moŜliwości aby 
wymusić na kaŜdej instytucji czy Urzędzie jakiś decyzji. My moŜemy tylko wnioskować na 
posiedzeniu Rady Powiatowej, w którym bierze udział 20 radnych z terenu gmin powiatu 
wieluńskiego. Z kaŜdego posiedzenia wnioski są przekazywane do Zarządu Wojewódzkiego 
Izby Rolniczej, która następnie wysyła je do instytucji, do których są  kierowane. Do tej pory 
jest szereg spraw nierozwiązanych jak np. sprawa łowiectwa. 16 marca br odbędzie się 
kolejne posiedzenie Rady Powiatu, na którym po raz kolejny będą formułowane  wnioski 
dotyczące odszkodowań za straty wyrządzone przez zwierzynę łowną w rolnictwie. Wnioski 
te zostaną skierowane do  Zarządu Wojewódzkiego następnie do Ministerstwa Ochrony 
Środowiska oraz do Ministerstwa  Rolnictwa. 

Na terenie naszego powiatu b.szeroko został przez Izbę rozpowszechniony program 
wapnowania gleb, szkoda, Ŝe został   wstrzymany. Dysponentem pieniędzy na realizacje  
programu wapnowania 
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był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi.  Program wapnowania na terenie 
powiatu wieluńskiego był prowadzony przez rok czasu. ObsłuŜyliśmy ponad 70 rolników, 
którym została wypłacona dopłata 40% do zakupionego wapna. 
 Izby Rolnicze bezpłatnie wypełniają wnioski:  
- na odzyskanie środków z materiału siewnego i sadzeniakowego. Są 2 terminy składania 
wniosków :  I termin od 1 grudnia do 15 lutego, II termin od 15 kwietnia do 15 czerwca. 
- zwrot podatku akcyzowego do paliwa rolniczego /dopłata wynosi 86 gr do litra, na 1 ha 
   przypada  80 litrów. 
Prowadzimy równieŜ szkolenia na temat atestacji opryskiwaczy. Jest to kurs na wykonywanie 
oprysków , koszt 60 zł. 
Od 1 lipca b.roku wchodzi w Ŝycie obowiązkowe ubezpieczenie upraw. Rolnik powinien 
ubezpieczyć 50% w gospodarstwie. 3 instytucje zaangaŜowały się w ubezpieczenie. Są róŜne 
stawki. My jako Izba Rolnicza mamy podpisane porozumienie z Towarzystwem Ubezpieczeń 
Wzajemnych. Z ubolewaniem muszę jednak stwierdzić , Ŝe na terenie naszego powiatu nie ma  
przedstawicielstwa tej firmy.  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych jest instytucją, która 
podlega bezpośrednio pod KRUS. Jest to jedno z tańszych z przedstawicielstw 
ubezpieczeniowych.  
Ubezpieczyć moŜna maksymalnie 5 zdarzeń  np. powódź,  gradobicie, susza. NajdroŜszym 
zdarzeniem jest susza. 
Wójt Gminy –  przy  ubezpieczeniach jest jeden  problem, który nie jest rozwiązany. Coraz 
mniej rolników uprawia swoje grunty,  a coraz więcej wydzierŜawia.  Wielu rolników 
uprawia nie tylko swoją ziemię ale inną. Czy w tej sprawie Izby mają jakąś propozycję jak 
rozwiązać problem. 
Pan Stępień -  ten problem występuje. Do tej pory brano pod uwagę umowę dzierŜawną 
sporządzoną notarialnie. W tej sprawie trzeba rozmawiać z Towarzystwem  
Ubezpieczeniowym, na jakich zasadach to zrobić. 
Radna Strózik – jakie inne firmy ubezpieczeniowe zajmują się ubezpieczaniem upraw 
rolnych? 
Pan Stępień – Ubezpieczeniem płodów rolnych zajmuje się równieŜ Powszechny Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych w Wieluniu oraz Firma Ubezpieczeniowa Concordia. 
Radna Gładysz -  czy ubezpieczyć  płody rolne moŜe kaŜdy rolnik, czy tylko ten który opłaca 
składki KRUS. 
Pan Stępień – ubezpieczenie dotyczy prowadzonego gospodarstwa rolnego. Rolnik moŜe być 
ubezpieczony zarówno w ZUS-ie jak i w KRUS-ie. 
Przy okazji chcę powiedzieć, Ŝe decyzją Rady Nadzorczej ODR-u ma być odpłatność za 
wypełnianie wniosków obszarowych.  Do 10 ha stawka ma wynosić – 10 zł, do 20 ha – 20zł, 
do 50 ha – 50 zł, powyŜej 50ha – 100 zł. 
Ośrodki Doradztwa Wojewódzkiego przeszły od Wojewody  i podlegają obecnie pod 
Marszałka Wojewódzkiego. Są pogłoski, Ŝe mają być ODR-y włączone  do Izb Rolniczych. 
BliŜej na ten temat nie mogę nic powiedzieć, sam jestem ciekawy jak  zostanie rozwiązany. 
Radny Juszczak – Ubezpieczone ma być 50% płodów rolnych , co z drugą połową. JeŜeli 
nastąpi stan klęski Ŝywiołowej, co z odszkodowaniem, czy rolnik otrzyma odszkodowanie 
tylko za 50% upraw. 
Wójt Gminy -  jest wymóg ubezpieczenia 50% upraw rolnych. WiąŜe się to z ewentualnymi 
dopłatami. Pozostałe grunty rolnik moŜe ubezpieczyć dobrowolnie. 
Pan Stępień – za nie ubezpieczenie gruntów jest kara w wysokości 2 euro od 1 ha.  
Jak rolnik ubezpieczając 50% upraw rolnych ma wybrać działki, które są najbardziej naraŜone 
na ryzyko. 
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Radny Braliński  -  jak jest określane 50% upraw rolnych, czy brane jest z wniosku jaki jest 
składany do Agencji o dopłaty obszarowe. We wniosku są wymienione wszystkie działki, 
zarówno własne jak i dzierŜawione. 
Pan Stępień – państwo dopłaca 50% do kosztów ubezpieczenia działki. Drugie 50% płaci 
rolnik.  Ubezpieczeniem objęte są grunty orne. 
Wójt Gminy -  rolnik powinien ubezpieczyć  te uprawy i te działki, które ubezpieczyciel 
pozwoli ubezpieczyć. 
Radny Majtyka – jeŜeli ODR-y przejdą pod Izby Rolnicze, czy nie zostanie zwiększona 
stawka dla gmin  odpisu z podatku rolnego. 
Pan Stępień -  poniewaŜ ma być nowa ustawa o Izbach Rolniczych,  my na Walnym 
Zgromadzeniu zgłaszaliśmy aby była inna forma opłacania Izb Rolniczych. Izby Rolnicze 
powinny być dotowane w większości z budŜetu państwa a nie przez samorządy. Zdajemy 
sobie sprawę jakie są budŜety gmin i jakie mają potrzeby. 
Będąc przy głosie chciałem podziękować Wam w imieniu Zarządu Wojewódzkiego za  
terminowe opłacanie składek na Izby Rolnicze. 
Szkoda, Ŝe nasze Izby Rolnicze nie mają takich kompetencji jak Izby Rolnicze w Unii 
Europejskiej. My moŜemy tylko opiniować, doradzać, szkolić. 
Radny Szaniec -   
- kiedyś dawniej  Izby  dopłacały do atestacji opryskiwaczy, czy czynią to nadal? 
- Dzisiaj  dyskutowaliśmy na temat bezdomnych psów. Gmina musi ponosić dość duŜe koszty  
   związane z ich umieszczeniem w schronisku.  Czy lekarz Wet, jeŜeli właściciel zwróci się o 
   uśpienie psa ma obowiązek dać mu zastrzyk, czy nie. Wydaje mi się, Ŝe lepiej jest uśpić psa 
   niŜ go wywieźć np.do lasu.  
Pan Stępień -  z tematem psów spotykam się po raz pierwszy.  UwaŜam, Ŝe jest to sprawa 
Gminy a nie Izby Rolniczej. Wiem, Ŝe w kaŜdym gospodarstwie mogą być 2 psy, od których 
właściciel nie płaci podatku. Kiedyś moŜna było psy uśpić, dzisiaj uśpić psa nie jest tak łatwo 
poniewaŜ są przepisy weterynaryjne, które mówią, Ŝe moŜna uśpić tylko psy, które są w 
cięŜkim stanie zdrowia lub które uległy wypadkowi i nie rokują nadziei na dalszą egzystencję. 
Obawiam się, ze Ŝaden lekarz nie podejmie się uśpić młodego psa gdyŜ jest ochrona zwierząt. 
Niektórzy nawet mówią, Ŝe nie chroni się tak człowieka jak zwierzęta. 
Jeśli chodzi o atestację opryskiwaczy  moŜna skorzystać z usług Spółdzielni Usługowo-
Produkcyjnej Warta w Konopnicy i zakupić atest. Koszt atestu wynosi 130 zł 
Radna Grześlak -  w jakiej formie dotrze informacja do rolników o obowiązkowym 
ubezpieczeniu upraw rolnych, do lipca jest juŜ niedaleko. 
Pan Stępień -  o obowiązkowym ubezpieczaniu płodów rolnych wiadomo było juŜ rok 
wcześniej. Sprawa pozostało przesunięta o rok. Na pewno rolnicy ubezpieczaliby wszystkie 
uprawy rolne, gdyby mieli pieniądze. Wiemy jaka jest sytuacja w rolnictwie, rolnik sam 
decyduje czy ubezpiecza 50% upraw ,czy płaci karę w postaci 2 euro od 1 ha. 
Przy okazji chciałem poinformować, Ŝe nasze Biuro mieści się w Wieluniu na ul.Śląskiej 23. 
/dawny internat Ogólniaka/. Jest zatrudniony pracownik, są staŜyści, którzy udzielają 
wszelkich informacji na tematy związane ze sprawami rolniczymi. Pomagają równieŜ w 
wypełnianiu wniosków obszarowych, wniosków o dopłatę do materiału siewnego. MoŜna 
skorzystać w Biurze  z pewnych materiałów źródłowych, które zawierają programy na lata  
2007-2013. 
Ostatnio odbyło się b.duŜe szkolenie na terenie gminy Osjaków, na którym zostało 
przeszkolonych 100 osób z powiatu wieluńskiego z programów na lata 2007-2013. KaŜdy z 
delegatów gmin zobligowany był do zaproszenia na szkolenie 10 ludzi z terenu gminy, co 
utworzyło grupę 100 osobową. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedstawiciel, który zajmuje się gospodarstwami 
agroturystycznymi p.Tarka, przedstawiciele firm ubezpieczeniowych. Omawiane były między 
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innymi tematy rent strukturalnych, Młodego Rolnika. Spotkanie było ciekawe, szkoda, Ŝe nie 
moŜna powtórzyć takiego szkolenia. Aby zorganizować spotkanie potrzebne są środki. 
 
PoniewaŜ więcej głosów w dyskusji nie było, Przewodnicząca Rady podziękowała 
Przewodniczącemu Rady Powiatu Wieluńskiego Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za 
przedstawienie informacji. 

 
 
 
 

P u n k t  14 
 

Informacja przedstawiciela ARiMR na temat bieŜących  
spraw związanych z dopłatami unijnymi 

 
Głos zabrał pan Jacek Kurowski – Z-ca Kierownika ARiMR  Biura Powiatowego w 
Wieluniu. Przedstawił informację na temat bieŜących spraw związanych z dopłatami unijnymi 
/zał.Nr 20/ 
Na dzień 2 marca w Biurze Powiatowym w Wieluniu w zakresie kampanii dopłat 2008, na 
8.457 wniosków, które zostały złoŜone, wydano 8421 decyzji. Do pozostałych osób  wysłane 
zostały pisma z informacją dlaczego decyzja nie została wydana. Są to najczęściej sprawy 
dotyczące kontroli na miejscu, albo związane z przekazaniami gospodarstw po zgonach, 
sprzedaŜy lub rentach strukturalnych. Do końca marca powinny być wydane pozostałe 
decyzje, a do końca czerwca powinna nastąpić realizacja płatności zgodnie z zapisem 
określonym w rozporządzeniu. 
W roku 2008 Biuro Powiatowe wypłaciło  dopłat obszarowych na kwotę około  28.800 tys. zł.  
Wypłaciliśmy równieŜ  ok.5.200 tys.zł z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach 
o niekorzystnych warunkach czyli ONW. 
Na płatność do dopłat obszarowych podstawowych wydatkowano kwotę 17,5 mln zł dla 
8.421 rolników na  51.450 ha. Stawka płatności obszarowej jednolitej w tym roku wynosiła 
339,31 zł, uzupełniająca 269, 32 zł, płatność zwierzęca 379,55 zł, płatność energetyczna 152 
zł / dot. upraw roślin z przeznaczeniem  na produkty energetyczne, było wniosków 10 i 
dotyczyły głównie upraw rzepaku/, płatność cukrowa  /26 wniosków / na łączną kwotę 87.700 
zł, owoce miękkie /1 gospodarstwo/ dopłata 1358 zł. 
Jeśli chodzi o płatności z tytułu ONW,  to na terenie naszego powiatu występują 2 strefy 
nizinne . Pierwsza strefa ze stawką 179 zł, objęto 3.491 rolników, druga strefa -  stawka 264 
zł, 1228 rolników. Ponadto mieliśmy jedną strefę górską z stawką 320 zł.  
Kampania 2008 praktycznie została zakończona. Za 2 tygodnie rozpoczyna się kampania 
2009. Do wszystkich rolników, którzy 2008 złoŜyli wnioski o płatności zostały wysłane 
wnioski z personalizowane.  
Wnioski będą przyjmowane w terminie od 15 marca  do 15 maja .  
Od 3 lat nasi przedstawiciele wyjeŜdŜają do gmin i zbierają wnioski. W tym roku planujemy 
równieŜ taką formę, terminy uzgodnimy z p.Wójtem. 
Następnie pan Kurowski przedstawił jakie są zmiany w wypełnianiu wniosków o dopłaty na 
rok 2009 w porównaniu do roku 2008 i jak naleŜy postępować przy wypełnianiu wniosków. 
Radny Braliński -   dopłata z tytułu ONW była na 5 lat od 2004 r. Co z rokiem 2009 
Pan Kurowski – zobowiązanie z tytułu ONW jest zobowiązaniem 5-letnim i liczy się od daty 
wypłaty pierwszej transzy. Wniosek był składany w roku 2004, płatność była 2005r, czyli 
zobowiązanie liczy się od 2005 do 2010 roku. W 2010r wygasa zobowiązanie. 
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Bywają  przypadki , Ŝe przed upływem tego roku rolnik sprzedaje lub kupuje, oddaje za rentę 
działki. nikt  jednak pieniędzy z tytułu ONW nie będzie zwracał pod warunkiem, Ŝe w 
terminie 30 dni  osoba która przyjęła te grunty przyjdzie do Biura złoŜy oświadczenie, Ŝe 
przejmuje zobowiązania  za osobę od której przejęła grunty. 
W przypadku śmierci wnioskodawcy mamy 2 m-ce na załatwienie sprawy. Spadkobierca 
moŜe przejąć zobowiązania  po zmarłym i ciągnąć je dalej. MoŜemy na podstawie aktu zgonu 
zamknąć sprawę. 
RównieŜ płatności obszarowe są przejmowane przez następców. Termin na złoŜenie wniosku 
wynosi 6 m-cy. Przy  płatnościach obszarowych waŜny się stan, czyli ko był we władaniu 
gruntów na dzień 31 maja , przy ONW kto był we władaniu gruntów na dzień wydania 
decyzji. 
Radny Mielczarek -  jak wygląda sprawa płodozmianu, czy dalej jest to aktualne 
Pan Kurowski – działanie jest  nadal aktualne. Płodozmian zaczął się w roku 2008 , w roku 
2009 dokonujemy zmiany. Pod uwagę brane są tylko 4 gatunki zboŜa, tj. Ŝyto, pszenica 
jęczmień i owies. 
Radny Podyma – Mam pytanie dotyczące wypełniania wniosków /rolno-środowiskowych/. 
We wniosku który otrzymaliśmy,  zostały rodzaje uprawy wpisane na tych samych działkach 
co w roku ub., a wiadomo, Ŝe w roku 2009 będzie  na innych. 
Pan Kurowski – jeŜeli zmian jest b.duŜo najlepiej będzie pobrać w Biurze czyste karty 
wsadowe /8/ i napisać je tak jak jest faktycznie. Przypomnę, Ŝe termin składania wniosków 
rolno środowiskowych jest identyczny jak wniosków obszarowych. Dobrze byłoby aby 
wypełniać równocześnie oba wnioski, poniewaŜ zdarzają się przypadki, Ŝe we wniosku o 
płatności obszarowe na tej samej działce jest wykazane co innego niŜ we wniosku  z działania 
rolno-środowiskowego. 
Wójt Gminy – w ub.roku dopłaty były na owoce miękkie do gospodarstwa, które podpisało 
umowę z punktem skupującym, nie było  określenia limitowego dot. sprzedaŜy. Czy dalej   
obowiązują takie zasady.  
Pan Kurowski -  dopłata do owoców miękkich jest do hektara . W ubiegłym roku nie było 
wprowadzonej ilości referencyjnej, czy w tym roku będzie, nie odpowiem. Sprawdzę i 
oddzwonię do p.Wójta. 
Radny Szaniec – czy osoba, która przekaŜe gospodarstwo za rentę strukturalną moŜe 
pracować w tym gospodarstwie.  
Pan Kurowski -  jednym podstawowym warunkiem przyznania renty strukturalnej jest 
zaprzestanie działalności na własny rachunek. Nie wolno pracować na umowę o prace, 
pomagać moŜna. 
Radny Podyma -  dopłaty do gospodarstwa są naliczane wg kursu euro. Czy jest przepis, który 
mówi z jakiego okresu przyjmuje się wartość euro. W tym roku przelicznik  kursu euro dla 
rolników był niekorzystny. 
Pan Kurowski -  w tym roku euro liczone było po kursie 3,37 zł, jest  to średni kurs  euro od 
m-ca marca do sierpnia. Dla gospodarstw nisko towarowych  kurs euro był  liczony po 4,06 zł 
Radny Słowik -  mam pytanie dot. prowadzenia rejestru zwierząt. Bydło w gospodarstwie 
było od początku znakowane i są prowadzone księgi. Gorzej jest z trzodą chlewną. Ostatnio 
byłem w Agencji i  powiedziano mi , Ŝe rolnik powinien posiadać równieŜ księgę i  wszelkie 
dokumenty dot. sprzedaŜy  świn od roku 2004. JeŜeli nie spełni tych wymagań moŜe mieć 
potrącone nawet 10% dopłat unijnych. Gdzie szukać teraz dokumentów sprzedaŜy.  
Pan Kurowski -  w roku 2009 po raz pierwszy wchodzi w Ŝycie zasada wzajemnej zgodności 
jeśli chodzi o zwierzęta. Wpływ na wysokość dopłat, ma stan porządku w stadzie.  
Rolnik powinien mieć zarejestrowane stado, a wszelkie zdarzenia, które się odbywają 
powinny być zgłaszane do Agencji.  Rolnik powinien prowadzić księgę, posiadać wszelkie 
dokumenty.  



 19

Bydło, owce i kozy jako jedyny gatunek zwierząt  znakowane są indywidualnie. KaŜda sztuka 
ma swój numer i paszport. Trzoda chlewna natomiast  znakowana jest siedzibą stada. 
NiezaleŜnie ile jest sztuk w stadzie jest tylko jeden numer. NajwaŜniejsze jest aby stan 
faktyczny w stadzie był identyczny jak jest u nas w systemie. Podmioty, które zajmują się 
ubojem, kupnem zwierząt zgłaszają do nas ile ubiły czy skupiły zwierząt. Mimo, Ŝe rolnik nie 
zgłosi  faktu sprzedaŜy czy uboju  zwierząt do Agencji, u nas ślad jest. Rolnik moŜe przyjść 
do Agencji i na podstawie  zdarzeń, które są w systemie wyprowadzić dokumentację. 
Radny Słowik -  czy obowiązują nadal tatuownice przy trzodzie ? 
Pan Kurowski -  obowiązują tatuownice albo kolczyk. 
Radny  Braliński – rozumiem, Ŝe zwierzęta powinny muszą być znakowane gdy wychodzą z 
gospodarstwa,  
Pan Kurowski -  w przypadku świń rolnik ma 30 dni na zgłoszenie wszelkich zmian jakie 
nastąpiły w gospodarstwie. Kontrole w zakresie identyfikacji zwierząt będzie prowadzić 
inspekcja weterynaryjna. My  prowadzimy kontrole dotyczące dopłat. 
Radna Strózik  -  
- czy jest moŜliwość załoŜenia plantacji leszczyny? 
- jak jest z zalesieniem gruntów: 
Pan Kurowski  
- na swoim gruncie moŜe Pani zasadzić wszystko co  chce. Z punktu Agencji nie ma Ŝadnych 
  obwarowań.  Dopłaty do orzecha będą, ale do plantacji owocujących. 
- Zalesianie było w starym PROW-ie i jest w nowym . W roku 2004 było zalesionych 37 ha, 
w 2005r – 28 ha, w 2006 – 13 ha, w 2007r – 10ha, 2008r- zalesienie wiosna 2009r 
zadeklarowanych jest 14 ha. Zalesić moŜna grunty rolne. Zalesienie musi być zgodne z 
planem zagospodarowania przestrzennego gminy.  Przystępując do zalesienia przed 
złoŜeniem wniosku o pomoc do Agencji na zalesienie, naleŜy wystąpić do Nadleśnictwa o 
sporządzenie planu zalesienia. / jakie drzewa, w jakiej rozstawie, gdzie kupić sadzonki, czy 
wymagane jest ogrodzenie przed zwierzyną  itd./ Działka pod zalesienie musi mieć co 
najmniej 0,5 ha i szerokość minimum 20 mb. Jest dopuszczone zalesienie grupowe. Wówczas 
musi być minimum 3 rolników a  powierzchnia  do zalesienia  2 ha. Drzewa mogą być 
posadzone  w odległości 3 m od granicy działki. Wnioski zalesieniowe składa się do Agencji 
od 1 czerwca do 31 lipca. Załącznikiem do wniosku zalesieniowego jest plan sporządzony 
przez nadleśniczego.  Wniosek podlega weryfikacji i jeŜeli jest zgodny z wszystkimi 
procedurami Kierownik Biura w ciągu 60 dni wydaje postanowienie  i moŜna przystąpić do 
zalesienia. 
Premia zalesieniowa w zaleŜności jaki jest to las wynosi  do 4.800 do 6.000 zł. , jeŜeli jest 
ogrodzenie to plus 2.950  zł. Drugą premią  jaką otrzymuje rolnik jest tzw. premia 
pielęgnacyjna, która jest wypłacana przez okres 5 lat. Premia za zaprzestanie prowadzenia 
działalności rolniczej  i włączenie gruntów pod zalesienia jest wypłacana przez okres 15 lat. 
Jest ona uzaleŜniona od dochodów jakie rolnik osiągałby z pracy w gospodarstwie. JeŜeli 
dochody wynoszą do 25 %, premia wynosi 1500 zł  rocznie. Aby brać premię przez 15 lat, 
rolnik ma obowiązek najpóźniej w piątym roku od posadzenia lasu przekwalifikować grunt 
rolny na grunt leśny. 
W PROW-ie na rok 2007-2013 jest równieŜ działanie dotyczące zalesienia. Oprócz zalesienia 
gruntów rolnych mogą być równieŜ zalesiane inne grunty niŜ rolnicze np.nieuŜytki. W 
przypadku zalesienia gruntów inne jak rolnicze  przysługuje tylko premia zalesieniowa za 
załoŜenie plantacji i premia  pielęgnacyjna. 
Radny Szaniec -  w OŜarowie została posadzona wierzba energetyczna, na gruntach 
zmeliorowanych. Rolnicy się denerwują poniewaŜ melioracja nie działa jak powinna, nie 
mogą w czasie w jechać na pole.  Czy musi być pozwolenie na posadzenie wierzby. 
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Pan Kurowski – jeśli chodzi o wierzbę energetyczną dopłaty  są nadal. Płatności są  w 3 roku 
od posadzenia. Agencja nie wydaje zezwoleń i wniosków na załoŜenie plantacji wierzby. 
Moim zdaniem na terenach zmeliorowanych nie powinna być zasadzona wierzba. 

 
Następnie Pan Kurowski  omówił sprawę dopłat do gospodarstw niskotowarowych. 

Jest to program pomocowy dla rolników  z PROW-u .  W roku 2008 część gospodarstw, które 
otrzymały 3 ratę płatności, miały czas 6—ciu miesięcy na złoŜenie oświadczeń o spełnieniu 
celów jakie sobie załoŜyły w planie rozwoju gospodarstwa niskotowarowego. 
Na chwilę obecną wydajemy decyzje wstrzymujące za rok 2004 i 2005 . Decyzji 
wstrzymujących jest około 40%. Przez 3 lata rolnik pobierał płatność około 5 tys.zł. Po 6-ciu 
miesiącach rolnik miał zrealizować cele jakie sobie sam wybrał. Zastanawiającym jest, Ŝe 
40% rolników „nie chce” 4 i 5 raty. Co jest tego powodem, nie wiem,  czy rolnicy 
zrealizowali cele a tylko zapomnieli złoŜyć oświadczenie, czy cele nie zostały spełnione. Nie 
mnie jest to oceniać, ale 40% decyzji odmownych to jest b.duŜo.  
Jest to problem nie tylko w powiecie wieluńskim ale ogólnokrajowy.  Ministerstwo 
zastanawia się co zrobić z pieniędzmi, które nie zostaną wykorzystane. 
My wydajemy decyzję wstrzymującą w przypadku gdy rolnik nie zrealizował załoŜonego 
celu, jak równieŜ nie złoŜył w terminie oświadczenia. DuŜo oświadczeń jest złoŜonych  po 
terminie. JeŜeli rolnik spełnił cel ma prawo się odwołać, ale musi uprawdopodobnić, Ŝe 
zrealizował go w terminie i nie mógł złoŜyć oświadczenia w terminie 6 m-cy.  
W przypadku nie zrealizowania celu rolnik nie zwraca pieniędzy. Jedyna kara jaka jest ,  to 
taka Ŝe nie otrzymuje pieniędzy za 2004  i 2005 rok pod warunkiem, Ŝe do 2005 roku musi 
prowadzić gospodarstwo. 
Wójt Gminy – duŜo osób, które było zainteresowanych tą pomocą nie otrzymała jej z róŜnych 
przyczyn.  UwaŜam, Ŝe naleŜałoby się ich zapytać czy są nadal zainteresowani. 
Radny Mielczarek – osobiście korzystałem z dopłat do  gospodarstwa niskotowarowego. 
Miałem do zrealizowania 4 cele. Z 3 się wywiązałem, z 4 nie, poniewaŜ miałem z rolnikiem 
zwykłą umowę dzierŜawy. Byłem się rozliczyć 2 dni przed terminem, a wiadomo Ŝe w ciągu 
2 dni notariusza się  nie załatwi. O ile pamiętam to program z Ministerstwa mówił, Ŝe gdy 
zostaną realizowane 2 punkty z 4 , to były 2 kolejne lata na dalszą realizację. Agencja nie 
przyjęła  jednak mojego wniosku. 
Pan Kurowski -  rok trzeci był rokiem kiedy miały być zrealizowane wszystkie cele. Dwa 
kolejne lata to był okres na osiągnięcie Ŝywotności powyŜej 4 ESU. Oceniając wnioski mogę 
powiedzieć, Ŝe rolnik jest zbyt szczery. Wielu rolników  zadeklarowało tylko 1 cel i dopłatę 
otrzymają. 
Radny Szaniec – kto mógł się ubiegać o te dopłaty, czy tylko rolnicy którzy opłacali KRUS ? 
Pan Kurowski  - prawo składania wniosków o dopłaty do gospodarstw niskotowarowych 
miały prawo składać osoby ubezpieczone zarówno w KRUS i ZUS 
Radny Majtyka – co będzie jeśli gospodarstwo niskotowarowe po 5 latach  nie osiągnie 
dochodowość powyŜej 4 ESU. 
Pan Kurowski –  rozporządzenie nic na ten temat nie mówi. Jest  luka w prawie. 
Pan Podyma -  jak jest z przekwalifikowaniami gruntów, czy będą jakieś sankcje , jeŜeli nie 
będzie zgodności ze stanem faktycznym.  
Pan Kurowski – we wniosku piszemy stan faktyczny uŜytkowania gruntów. RóŜnice jakie są 
w uŜytkowaniu gruntów, nie mają wpływu na wysokość dopłat.  
Wójt Gminy – jak wygląda rozliczenie z programu Młody Rolnik. 
Pan Kurowski  -  Program Młody Rolnik prowadzi Oddział Regionalny ARiMR w Łodzi. W 
tym roku jest rozliczanie osób które otrzymały pomoc. W  starym  programie Młody Rolnik 
beneficjent nie musi dokumentować wydatkowania środków, natomiast musi osiągnąć 
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Ŝywotność gospodarstwa. Natomiast w nowym programie  „Młody Rolnik” jest zapis, Ŝe 
naleŜy udokumentować  wydatkowanie 70% otrzymanych środków. 
 Z naszego powiatu  do końca 2008r złoŜonych zostało 26 wniosków w ramach programu 
„Młody Rolnik”.  
W przypadku programu „Modernizacja gospodarstw rolnych” było złoŜonych 49 wniosków z 
terenu powiatu wieluńskiego. 
Radny Juszczak – do kiedy jest przewidziany  program rent strukturalnych. 
Pan Kurowski – Na PROW 2007-2013 są przewidziane środki.  
Radna Strózik  – dlaczego stawki są coraz niŜsze. 
Pan Kurowski – W starym PROW renta strukturalna wynosiła 210% najniŜszej emerytury 
plus 60% na współmałŜonka. W nowym PROW-ie  2007-2013 wynosi 150% najniŜszej 
emerytury plus 100% na współmałŜonka. 
Jest przewidziana nowelizacja i  prawdopodobnie kwota rent ma się zwiększyć. 
 
 
PoniewaŜ więcej głosów w dyskusji nie było, Przewodnicząca podziękowała za złoŜenie 
informacji na temat  spraw związanych z dopłatami unijnymi. 
 
 

 
P u n k t  15 

 
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski 

 
Pani Sabina Sokół , Przewodnicząca Rady  
– zapoznała radnych z odpowiedziami udzielonymi na zgłoszone interpelacje na ostatniej 
sesji. 
-  odczytała skargę pana Wojciecha Szańca z dnia  12 lutego 2009r  
Radna Grześlak – na poprzedniej sesji zwróciłam się z zapytaniem kiedy pan Stępień  R. z 
Mokrska będzie miał wykonane przyłącze do sieci kanalizacyjnej. Czy panu Stępniowi 
udzielono odpowiedzi na piśmie. 
Pan Szkudlarek – sołtys sołectwa Komorniki   
- chciałbym się odnieść do skargi p.Szańca,  uwaŜam, Ŝe pan Szmigiel powinien być 
zaproszony na sesję lub Komisje  jeśli  faktycznie woda zalewa mu posesje. Moim zdaniem 
po nasypaniu kamienia  na pobocze woda juŜ nie wpływa na podwórko. 
- chciałbym otrzymać  na piśmie wszystkie odpowiedzi na interpelacje, które zgłosiłem na 
poprzedniej sesji. Otrzymałem tylko 2 odpowiedzi.  
Z odpowiedzi Eko-Regionu nie jestem zadowolony, Ŝe nie moŜe określić , w których 
konkretnych dniach w ciągu całego roku będą drukowane faktury. Ludzie chcieliby jednak  
wiedzieć w jakim terminie będą musieli zapłacić. 
Drugą odpowiedź otrzymałem, Ŝe na terenie Komornik nie są zameldowani cudzoziemcy. Z 
mojej wiedzy jaką posiadam, na terenie Komornik zamieszkują 2 rodziny obcokrajowców.  
- mam prośbę do p.Wójta aby spotkania z przedstawicielami Kurii dotyczące wykupu ziemi 
pod boisko w Komornikach były protokołowane. Społeczeństwo chce wiedzieć na jakim 
etapie rozmów jesteśmy. Odpowiedź pana Wójta dla nas jest niezadowalająca. 
- autobus, który wychodzi z Wielunia z dworca  o godz.11.30  dojeŜdŜa tylko do Domu 
Dziecka w Komornikach. Wnioskuje  o wydłuŜenie trasy do Zmyślonę 
Radny Szaniec – wnioskowałbym aby ten  autobus dojeŜdŜał do OŜarowa, poniewaŜ Pani 
doktor Kluska przyjmuje w ośrodku w OŜarowie w niektóre dni od godz.13, a są osoby które 
chciałyby skorzystać z jej usług. 
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Radny Podyma Zbigniew -  mieszkańcy Krzyworzeki, którzy mieszkają przy drodze na 
odcinku od p.Chwindy do p.Stachula zgłaszają naprawę drogi, poniewaŜ dziury są tak duŜe, 
Ŝe nie moŜna przejechać autem osobowym. NaleŜałoby jak najprędzej zasypać chociaŜ 
największe dziury w drodze. 
Radna Strózik. – dołączam się do interpelacji radnego Podymy. 
Radny Słowik – chciałbym zgłosić interpelacje do RDP w sprawie udroŜnienia rowów i 
przepustów  przy drodze powiatowej  w Mokrsku od nr 174 /jak kończy się chodnik/ 
Praktycznie  na tym odcinku rowów juŜ nie ma i woda wylewa się na asfalt. 
Pani sołtys Czart  Wiesława  - poniewaŜ zbliŜa się wiosna wnioskowałabym o wyczyszczenie 
kanału, który biegnie od Mokrska w stronę Jarzenia i dalej w stronę Srebnicy. Tym kanałem 
płyną wody od Mokrska i z oczyszczalni ścieków. Rów nie jest odnawiany. Obecnie, zalane 
są pola, a moŜe dojść do zalania posesji p.Szewczyków. NaleŜałoby ten kanał odnowić. 
Pani sołtys Komar Danuta -  są bardzo duŜe dziury w drodze powiatowej od samej 
Krzyworzeki w stronę kościoła w Mokrsku. NaleŜałoby sprawę zgłosić do RDP. 
Radni z pozostałych miejscowości podnosili, Ŝe na wszystkich drogach powiatowych w całej 
gminie są dziury w nawierzchni asfaltowej. 
 

 
 

P u n k t  16 
 

Zamknięcie obrad sesji 
 

Przewodnicząca  stwierdziła wyczerpanie się porządku obrad, podziękowała wszystkim za 
udział   i zamknęła obrady XXX sesji Rady Gminy Mokrsko. 
 
 
Na dzisiejszej sesji zostały podjęte następujące uchwały stanowiące integralną część 
protokółu: 
 
Lp. Nr uchwały W sprawie: 

         
1. XXX/149/09  Uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, 

przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę 
Mokrsko 

2. XXX/150/09 Zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości dla sołectwa Jasna 
Góra na lata 2009-2015 

3. XXX/151/09 Zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości dla sołectwa 
Brzeziny na lata 2009-2015 

4. XXX/152/09 Zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości dla sołectwa Motyl-
Lipie na lata 2009-2015 

5. XXX/153/09 Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości dla sołectwa 
Mątewki na lata 2009-2015 

6. XXX/154/09 Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości dla sołectwa 
Komorniki na lata 2009-2015 

7. XXX/155/09 Uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mokrsko na lata 
2009-2015 

8. XXX/156/09 Uchwalenia programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi prowadzącymi działalność poŜytku publicznego 
na rok 2009. 
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9. XXX/157/09 Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2009 

10. XXX/158/09 Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
na rok 2009 

11. XXX/159/09 Uchwalenia budŜetu gminy na rok 2009-03-04 
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Na powyŜszym protokół zakończono i podpisano.- 
 
 
Protokółowała:      Przewodnicząca Rady Gminy 
 
Ewa Jędrzejak                      Sabina Sokół 
 
 
 
Protokół niniejszy obejmuje: 
1.Streszczenie obrad sesji od strony 1 -24 
2.Uchwały Rady Gminy od nr XXX/149/08 – XXX/1159/09 
3.Załaczniki jak niŜej: 
 
Lp. Treść załącznika Ilość stron 

 
1 Informacja Wójta Gminy o działalności pomiędzy sesjami 2 
2. Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania 

nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych 
prowadzonych przez gminę Mokrsko 

1 

3. Opinia wspólnych komisji dotycząca Planów Odnowy 
Miejscowości dla sołectwa Komorniki, Jasna Góra, Brzeziny, 
Motyl-Lipie, Mątewki na lata 2009-2015 

1 

4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy 
Miejscowości dla sołectwa Jasna Góra na lata 2009-2015 

1 

5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości dla sołectwa Brzeziny na lata 2009-2015 

1 

6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości dla sołectwa Motyl-Lipie na lata 2009-2015 

1 

7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości dla sołectwa Mątewki 

1 

8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości dla sołectwa Komorniki 

1 

9. Opinia Komisji w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy 
na lata 2009-2015 

 

10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju 
Lokalnego Gminy Mokrsko na lata 2009-2015 

 

11. Opinia wspólnych komisji w sprawie rocznego programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi 
działalność poŜytku publicznego 

 

12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi 
działalność poŜytku publicznego 

 

13. Opinia Komisji w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i 
Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2009r 

 

14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2009r 
 

 



 25

15. Opinia w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii 

 

16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomani 

 

17. Opinia Komisji dotycząca projektu budŜetu na rok 2009  
18. Materiały dotyczące projektu budŜetu na na rok 2009 wraz z 

projektem uchwały  
 

19. Informacja o działalności Izby Rolniczej Województwa 
Łódzkiego 

 

20 Informacja na temat dopłat unijnych 
 

 

 


